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Family Connections • Portola
2565 San Bruno Avenue
San Francisco, CA 94134 
415.715.6746

Family Connections • Excelsior
5016 Mission Street

San Francisco, CA 94112
415.333.3845

Build healthy bonding and enjoy fun activities 
together, while learning about your child’s
cognitive and emotional development. Activities 
include arts, movement, songs, and stories.

Mondays (Excelsior); Wednesdays and Fridays (Portola)
9:30 - 11:00 am
• January 9 - 27
• February 6 - 24
• March 6 - 24
• April 3 - 21

First StepsFirst Steps  
(Ages 6-36 months + parent/caregiver)

Primeros Pasos (First Steps) es un espacio para que 
las familias aprendan juntas. Las maestras lo guiarán 
a usted y a sus pequeños a través de actividades que 
incluyen canciones, bailes, y lecturas divertidas.

Lunes (Excelsior) • Miércoles y Viernes (Portola)
9:30 - 11:00 am
• 9 - 27 de enero
• 6 - 24 de febrero
• 6 - 24 de marzo
• 3 - 21 de abril

Primeros PasosPrimeros Pasos
(Edades de 6–36 meses + cuidador/a)

Pop N’ Play es un grupo de juego. Diviértase en 
familia a través de actividades de alfabetización, 
artes, y movimiento que ayudan a preparar a los 
niños para el preescolar.

Martes y Jueves
10:00 am - 12:00 pm
• 10 - 26 de enero: Excelsior
• 7 - 23 de febrero: Portola
• 7 - 23 de marzo: Excelsior
• 11 - 27 de abril: Portola

Pop N’ PlayPop N’ Play  
(Edades de 3–4 años + cuidador/a)

Pop N’ Play is a playgroup that incorporates 
movement, music, and literature into activities, 
creating a fun space for learning. Classes include 
visitors from librarians, dance teachers, and artists.

Tuesdays and Thursdays
10:00 am - 12:00 pm
• January 10 - 26: at Excelsior
• February 7 - 23: at Portola
• March 7 - 23: at Excelsior
• April 11 - 27: at Portola

Pop N’ PlayPop N’ Play
(Ages 3-4 years + parent/caregiver)

To Register /
Para Registrarse:
Lupe: 415.715.6746,
ECE@fccenters.org

Free to enroll.
Gratis para inscribirse.
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First Steps是適合孩子和家長一起學習
的遊戲小組。 我們的老師將與您們一起
歌曲、舞蹈、閲讀等活動。 

星期一（Excelsior）； 週三和周五（Portola）
上午 9:30 - 11:00
•	 1	月	9	日至	27	日
•	 2	月	6	日至	24	日
•	 3	月	6	日至	24	日
•	 4	月	3	日	-	21	日

First StepsFirst Steps  
(適合6-36個月的孩子  +  家長/監護人)

First Steps là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám sát 
bởi người lớn để các gia đình học tập cùng nhau. 
Các giáo viên của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và 
con bạn thông qua các hoạt động hấp dẫn liên 
quan đến bài hát, điệu nhảy ngộ nghĩnh.

Thứ Hai (Excelsior); Thứ 4 và Thứ 6 (Portola)
9:30 - 11:00 sáng
• 9 - 27 tháng 1
• 6 - 24 tháng 2
• 6 - 24 tháng 3
• 3 - 21 tháng 4

First StepsFirst Steps
(Từ 6-36 tháng tuổi + cha mẹ/người chăm sóc)

Pop N’ Play là một nhóm trẻ mẫu giáo được giám 
sát bởi người lớn, kết hợp sự vận động, âm nhạc và 
văn học vào các hoạt động, tạo ra một không gian 
học tập vui nhộn.

các ngày thứ Ba và ngày thứ năm
10:00 am - 12:00 pm
• 10 - 26 tháng 1: Excelsior
• 7 - 23 tháng 2: Portola
• 7 - 23 tháng 3: Excelsior
• 11 - 27 tháng 4: Portola

Pop N’ PlayPop N’ Play  
(Từ 3-4 tuổi + cha mẹ/người chăm sóc)

Pop N’ Play 是將運動、音樂和閲讀融入活動
的遊戲小組，並創造一個有趣的學習空間。 課
程的訪客包括圖書館員、舞蹈老師和藝術家。 

週二和周四
上午 10:00 - 下午 12:00
•	 1	月	10	日至	26	日：	Excelsior
•	 2	月	7	日至	23	日：	Portola
•	 3	月	7	日至	23	日：	Excelsior
•	 4	月	11	日至	27	日：	Portola

Pop N’ PlayPop N’ Play
(適合3-4歲孩子 + 家長/監護人)

註冊：/
Đăng ký:

Lupe: 415.715.6746,
ECE@fccenters.org

免費報名。
Ghi danh miễn phí.


