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Dear Orchard Families, 

    As we embark on another month of distance learning, I wanted to send a 
parent newsletter giving some information. Meal distributions will continue 
this month on Mondays from 11:30-12:30 in the school parking lot with the 
exception of Memorial Day. There is no school on Memorial Day, Monday, 
May 25th.  The meal distribution will instead be on Tuesday, May 26, 2020.   

   The last official day of this school year is on Wednesday, May 27, 2020.  
Below is other information to know as we prepare to end the current school 
year.  
 
Enrollment:  
All students who are currently enrolled at Orchard will continue to be 
enrolled for the next school year. If you have a new student to enroll, please 
visit www.orchardsd.org, select the parents tab at the top and enrollment for 
our enrollment packet and information. If you are looking for information on 
inter-district transfers, there is also a section under the parents’ tab with that 
information. Until we are able to re-open the school office, you can still 
submit enrollment and inter-district transfer paperwork by emailing it to 
schooloffice@orchardsd.org.  
   
2020-2021 School Year: 
   We have a tentative start date for the beginning of the new school year on 
Wednesday, August 12, 2020. For more on the specific calendar for next 
school year, please visit the website for more information.  
   The start of the school year is tentative as we can expect that there may 
be changes due to potential state restrictions in order to support safety and 
health at school as a result of the COVID-19 school closure this spring. 
More information will be sent to you as we get closer to the start of the new 
school year.  
 
Farewell: 
It is with great sadness that I announce my departure from Orchard School 
at the end of this current school year as I am moving on to pursue new 
opportunities in the fall. It has been my honor to serve as your school 
principal for the past three years and I will greatly miss all the students, 
families, and staff at Orchard. This is such a special community full of 
wonderful people who care and support one another. I wish the Orchard 
School community all the best.  
 
Sincerely, 

Mrs. Quilantang 

Principal

Upcoming 

Events 

 

- The virtual 

parents’ coffee 

from May 5th 

recording is now 

available on 

PTA’s Facebook 

page 

- PTA General 

Assembly on 

Tuesday, May 

26th at 5:00 p.m. 

Email 

orchardpta921@

gmail.com for 

more info.  
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Estimadas familias de Orchard,  

   A medida que nos embarcamos en otro mes de aprendizaje a distancia, 
quería enviar un boletín informativo para padres con información. Las 
distribuciones de comidas continúan este mes los lunes de 11: 30-12: 30 
en el estacionamiento de la escuela con la excepción de Memorial Day. No 
hay escuela el Día de los Caídos, lunes 25 de mayo. La distribución de la 
comida será el martes 26 de mayo de 2020. 

    El último día oficial de este año escolar es el miércoles 27 de mayo de 
2020. A continuación hay otra información para saber mientras nos 
preparamos para finalizar el año escolar actual. 

 

Inscripción: 

Todos los estudiantes que están actualmente inscritos en Orchard 
continuarán inscritos para el próximo año escolar. Si tiene un nuevo 
estudiante para inscribirse, visite www.orchardsd.org seleccione la pestaña 
de padres en la parte superior e inscríbase para nuestro paquete de 
inscripción e información. Si está buscando información sobre 
transferencias entre distritos, también hay una sección debajo de la pestaña 
de padres con esa información. Hasta que podamos volver a abrir la oficina 
de la escuela, aún puede enviar los documentos de inscripción y 
transferencia entre distritos enviándolos por correo electrónico a 
schooloffice@orchardsd.org. 
 
Despedida: 
Con gran tristeza, anuncio mi partida de la escuela Orchard al final de este 
año escolar en curso, ya que avanzo para buscar nuevas oportunidades en 
el otoño. Ha sido un honor para mí servir como director de su escuela 
durante los últimos tres años y extrañaré mucho a todos los estudiantes, las 
familias y el personal de Orchard. Esta es una comunidad tan especial llena 
de personas maravillosas que se cuidan y se apoyan mutuamente. Le 
deseo todo lo mejor a la comunidad de Orchard School. 
 
Sinceramente, 

Mrs. Quilantang 

Directora

Próximos 

Eventos 
 

- El café de los 

padres virtuales de 

la grabación del 5 

de mayo ya está 

disponible en la 

página de Facebook 

de la PTA 

 
- Asamblea 

General de la 
PTA el 
martes 26 de 
mayo a las 
5:00 p.m. 
Correo 
electrónico 
orchardpta92
1@gmail.com 
para más 
información. 
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Kính thưa các Phụ huynh, 

Trong lúc chúng ta tiếp tục học từ xa trong tháng mới này, tôi muốn gửi một bản tin 
cho phụ huynh để cung cấp cho quý vị một số thông tin. Các đợt phân phát bữa ăn 
sẽ tiếp tục trong tháng này vào thứ Hai từ 11:30 - 12:30 trong bãi đậu xe của 
trường, ngoại trừ Ngày Lễ Tưởng niệm. Trường sẽ không dạy học vào Ngày Lễ 
Tưởng niệm, thứ Hai, ngày 25 tháng 5. Buổi phân phát bữa ăn vào ngày đó sẽ được 
chuyển qua thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020. 

Ngày bế giảng chính thức của năm học này sẽ là Thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 
2020. Dưới đây là những thông tin khác cần biết khi chúng ta chuẩn bị kết thúc 
năm học này. 

 

Ghi danh nhập học: 

Tất cả các học sinh hiện đang theo học tại Orchard sẽ tiếp tục được ghi danh cho 
năm học tiếp theo. Nếu quý vị có một học sinh mới cần đăng ký, vui lòng truy cập 
www.orchardsd.org, chọn mục “Parents” ở trên cùng rồi vào mục “Enrollment 
Process” để biết chi tiết và in tập giấy đăng ký “Registration Packet”. Nếu quý vị 
muốn có thông tin về việc chuyển trường thuộc học khu khác (Interdistrict 
Transfers), quý vị có thể tìm phần này ở cột bên trái trên trang đó. Trong lúc văn 
phòng của trường chưa thể mở cửa lại, quý vị có thể gửi giấy tờ đăng ký và giấy tờ 
xin chuyển trường bằng cách gửi email đến schooloffice@orchardsd.org. 

   

Năm học 2020-2021: 

Chúng tôi dự kiến ngày khai giảng cho năm học mới xẽ xảy ra vào thứ Tư, ngày 
12 tháng 8 năm 2020. Để biết thêm về lịch cụ thể cho năm học kế tiếp, vui lòng 
truy cập trang web để biết thêm thông tin. 

Ngày khai giảng năm học chỉ là dự kiến vì chúng tôi dự đoán rằng có thể sẽ có 
thay đổi vì nhà nước đưa ra các hạn chế để hỗ trợ an toàn và sức khỏe tại trường 
và vì COVID-19, trường đã đóng cửa vào mùa xuân này. Chúng tôi sẽ gửi thêm 
thông tin cho quý vị khi chúng tôi tiến gần đến năm học mới. 

 

Từ biệt: 

Tôi rất buồn vì phải tuyên bố rằng tôi sẽ rời khỏi trường Orchard vào cuối năm 
học này để theo đuổi những cơ hội mới vào mùa thu. Tôi rất vinh dự đã được làm 
hiệu trưởng trường học của quý vị trong ba năm qua và tôi sẽ rất nhớ tất cả các học 
sinh, gia đình và nhân viên tại Orchard. Đây là một cộng đồng đặc biệt gồm những 
người tuyệt vời luôn quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi kính chúc cộng đồng trường 
Orchard những điều tốt đẹp nhất.  

 
 Trân trọng, 
Mrs. Quilantang 
Hiệu trưởng

Những sự kiện 
sắp đến 

 Buổi họp Cà phê 
Phụ huynh trên 
mạng vào ngày 5 
tháng Năm đã 
được thu hình và 
đăng trên trang 
Facebook của 
PTA 
 

 Buổi tụ họp PTA 
General Assembly 
vào thứ Ba, ngày 
26 tháng Năm lúc 
5:00 p.m. Xin email
orchardpta921@g
mail.com để biết 
thêm chi tiết 
 

 
 

 
 


