
Family Resource Center volunteers support families and help 
ensure children are happy, healthy, and prepared for success 
in school. 

Volunteer at a FIRST 5 Family Resource Center

“My favorite part of volunteering is 
helping with outdoor activities. I get 
to see the children’s faces light up 
with excitement and happiness!” 
–Rupa, FRC Volunteer 

Make a difference in the lives of young 
children and their families!

Get involved today and share your talents with young children and 
families in your community:

o Plant a healthy vegetable garden
o Bring books to life during story time
o Get crafty with fun art projects
o Make exercise fun (yoga, Zumba, Tai Chi)
o Much, much more!

Visit www.first5kids.org/FRC to find a Family 
Resource Center near you!



Los voluntarios de los Centros de Recursos Familiares apoyan a 
las familias y ayudan a garantizar que los niños sean felices, 
saludables y estén preparados para tener éxito en la escuela.

Los voluntarios de los Centros de Recursos Familiares apoyan 
a las familias y ayudan a garantizar que los niños sean felices, 
saludables y estén preparados para tener éxito en la escuela.

“Mi parte favorita de ser voluntaria 
es ayudar con las actividades al aire 
libre. ¡Puedo ver los rostros de los 
niños iluminarse por el entusiamos y 
la felicidad!” 
–Rupa, FRC Volunteer 

¡Haga una diferencia en la vida de los 
niños pequeños y de sus familias!

Participe hoy y comparta sus talentos con los niños pequeños y las 
familias de su comunidad:

o Siembre un huerto de vegetales saludable
o Deles vida a los libros durante la sesión de 
   contar cuentos
o Sea creativo con proyectos de artes divertidos
o Haga divertido el ejercicio (yoga, Zumba, Tai Chi)
o ¡Y mucho, mucho más!

Visite www.first5kids.org/FRC para encontrar el 
Centro de Recursos Familiares más cercano.



Những tình nguyện viên ủng hộ các gia đình và giúp bảo đảm cho trẻ em 
được vui tươi, khỏe mạnh và được chuẩn bị thành công trong học tập. 

Xin quý vị hãy trở thành tình nguyện viên tại trung 
tâm tài nguyên gia đình của chương trình FIRST 5 

“Công việc tình nguyện ưa thích của 
tôi là trợ giúp trong các sinh hoạt 
ngoài trời. Tôi được nhìn thấy gương 
mặt của các em rạng rỡ tràn đầy phấn 
khích và hạnh phúc!” 
–Rupa, Tình nguyện viên của Chương tình FRC 

Xin quý vị hãy tạo sự khác biệt trong cuộc 
sống của trẻ em và các gia đình! 

Xin quý vị hãy tham gia hôm nay và chia sẻ tài năng với các em nhỏ và các gia 
đình trong cộng đồng của quý vị:  

o Trồng vườn rau lành mạnh
o Ðọc sách theo đời sống trong giờ kể chuyện
o Tạo tài khéo léo với những dự án nghệ thuật vui 
o Tập thể dục vui (yoga, Zumba, Tai Chi)
o Còn rất nhiều mục khác nữa!

Xin hãy truy cập trang mạng www.�rst5kids.org/FRC để 
tìm Trung tâm Tài nguyên Gia đình gần quý vị! 



FIRST 5 Santa Clara County 家庭資源中心義工
家庭資源中心的義工幫助家庭與及確保孩子們健康快樂，準備好在學校取得成功。

「對我來說，做義工最有趣的地方就是在戶外活動中幫忙。我可以
看到孩子們臉上滿是興奮和幸福的光輝！」
–Rupa，家庭資源中心義工

改變家庭與及兒童的人生！

請今天加入我們的行列，與貴社區的兒童與及家庭分享您的才能：

o 種植健康的菜園
o 在講故事時間讓書中的人物栩栩如生
o 用您的巧手來帶領他們做有趣的美勞
o 讓運動變得更有趣（瑜伽、尊巴舞Zumba、太極拳）
o 還有更多更多！

請瀏覽 www.first5kids.org/FRC 網頁，尋找離您最近
的家庭資源中心！


