
Fairglen Elementary’s 

Annual Title I Meeting 

& 

Join us for a fun, virtual event that you can attend from the  

comfort of your living room! 

 

  WHEN: Thursday, September 30th from 5:30-6:30 

  WHERE: Virtually through Zoom (a Zoom link will be  

  sent out closer to the date of the event) 

   

Primary: K-3 

 5:30-6:00 Presentation from Brevard Zoo 

 6:00-6:30 Title I Meeting 

Intermediate: 4-6 

 5:30-6:00 Title I Meeting & Science Fair Information 

 6:00-6:30 Presentation from Brevard Zoo 

If you have any questions, please contact Colleen Walker  

@ 321-631-1993 or walker. colleen@brevardschools.org 

Translations available upon request. Traducciones disponibles a pedido. Bản dịch có sẵn theo yêu cầu.  

All attendees who complete an exit ticket (given at 

Title I meeting) will be entered to win one of several 

$20 gift cards. 



Primaria Fairglen 

Reunión anual del Título I 

Y 

Noche de ciencia 

Únase a nosotros para un evento virtual divertido al que puede 

asistir desde el comodidad de tu sala de estar! 

  CUANDO: Jueves 30 de septiembre de 5: 30-6: 30 

  DÓNDE: Prácticamente a través de Zoom (se enviará un 

enlace de Zoom más cerca de la fecha del evento) 

   

Primario: K-3  

 5:30-6:00 Presentación del zoológico de Brevard 

 6:00-6:30 Reunión de Título I 

Intermedio: 4-6 

 5:30-6:00 Reunión de Título I & Información sobre la fe-

ria de ciencias 

 6:00-6:30 Presentación del zoológico de Brevard 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Colleen Walker  

@ 321-631-1993 or walker. colleen@brevardschools.org 

Translations available upon request. Traducciones disponibles a pedido. Bản dịch có sẵn theo yêu cầu.  

Todos los asistentes que completen un boleto de salida 

(entregado en la reunión del Título I) participarán para 

ganar una de varias tarjetas de regalo de $ 20. 



Fairglen Elementary's 

Annual Title I Meeting &  

Đêm khoa học 

Tham gia cùng chúng tôi để có một sự kiện ảo vui nhộn 

mà bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của phòng khách 

của bạn! 

  KHI NÀO: Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 từ 5: 30-6: 30 

  Ở ĐÂU: Hầu như thông qua Zoom (một liên kết Zoom 

sẽ được gửi gần ngày diễn ra sự kiện) 

Sơ cấp: K-3 

 5:30-6:00 Bài thuyết trình từ Vườn thú Brevard 

 6:00-6:30 Tiêu đề Tôi Gặp gỡ 

Trung gian : 4-6 

 5:30-6:00 Tiêu đề Tôi Gặp gỡ & Thông tin Hội chợ Khoa học 

 6:00-6:30 Bài thuyết trình từ Vườn thú Brevard 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Colleen Walker  

@ 321-631-1993 or walker. colleen@brevardschools.org 

Translations available upon request. Traducciones disponibles a pedido. Bản dịch có sẵn theo yêu cầu.  

Tất cả những người tham dự hoàn thành phiếu xuất cảnh (được 

đưa ra tại cuộc họp Title I) sẽ được tham gia để giành được một 

trong nhiều thẻ quà tặng trị giá 20 đô la. 


