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ORCHARD SCHOOL  
PARENT TEACHER ASSOCIATION (PTA)  

Registration Form 

ASOCIACION DE PADRES Y MAESTROS   
Hiệp Hội Giáo Chức Phụ Huynh 

What We Do 
The PTA helps sponsor events and programs for the Orchard School students such as: the Annual 
Spelling Bee, Career Nights, Movie Nights, Science Fair, Bruin Bucks, Staff Appreciation Breakfast 
and many more. 

  
   

Would You Like to Help? (please check all that apply) 
O I want to become a member: membership provides you the ability to form a closer connection 

with teachers and staff, decide which project to support in your school, voting rights in PTA 
meetings and exclusive access to parenting resources.  

 

O    I can donate: write your donation amount below and enclose your check. Thank you for your 
support! 

______________________________________ 

Amount 
Annual Individual Membership (single parent/guardian): $10 
Annual Family Membership (two parents/guardians):  $20 
I would like to make a donation (a receipt will be provided) 

TOTAL Payment – please make check payable to “Orchard School PTA”  
          or pay online at https://jointotem.com/ca/san-jose/orchard-elementary/join 

______________________________________ 

 

O  I can volunteer: Help us organize events such as Movie Nights and the Spelling Bee! 

O  I can fundraise: You can support the PTA by collecting Box Top Coupons, shopping at 
smile.amazon.com or shopping at eScrip. 

 

   
   

 

Your Contact Details: (required) 
Parent(s)/Guardian(s) / Padre(s)/Guardian(es) / Tên phụ huynh/giám hộ: _________________________________________          

E-mail Address (s) / Correo(s) Electrónico(s) / Địa chỉ thư điện: __________________________________________________ 

Phone Number (s) / Numero(s) Telefónico(s) / Số điện thoại: ___________________________________________________ 

Child/Children’s Name (s) / Nombre(s) de Estudiante(s) / Tên trẻ em / các trẻ em: _________________________________ 

Teacher Name(s) / Maestro(s)/Maestra(s) / Tên giáo viên: _______________________________________________________ 
 

PLEASE RETURN TO SCHOOL OFFICE  
  (with check enclosed if applicable)  
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Lo que hacemos 

La asociación ayuda a patrocinar eventos y programas para los estudiantes de la escuela Orchard. Por ejemplo: ¡El Concurso Anual 
de Ortografía, excursiones escolares, noches de película, feria científica, dólares Bruin, desayuno de aprecio al personal de la escuela, 
y muchos más! 

 

¿Le gustaría ayudar? (por favor marque los que guste) 

O Me gustaría ser un voluntario: ¡Ayúdenos a organizar eventos como las noches de película y el concurso anual de ortografía! 
(Favor de llenar el formulario de contacto) 

O Me gustaría hacer un donativo. (Cheque o Giro Postal a la orden de “Orchard School PTA,” Favor de no incluir efectivo) 

O  Me gustaría recaudar fondos: Puedes apoyar a la asociación guardando cupones Box Top, comprando en smile.amazon.com, 
o en eScrip. (Favor de llenar el formulario de contacto para mandarle más información) 

 

Mantenerse involucrado 

O      Me gustaría ser un miembro: una membrecía le provee la oportunidad de formar una conexión con los maestros, decidir qué 
proyectos apoyar en su escuela, el derecho de votar en juntas de la asociación, y acceso exclusivo a recursos de padres. 

o Membrecía individual: Hogar de un padre/guardián $ 10.00 anuales 
o Membrecía familiar: Hogar de dos padres/guardianes $ 20.00 anuales 

 

FAVOR DE ENTREGAR A LA OFICINA ESCOLAR 
  (con su cheque incluido si eligió la opción de membrecía) 

 

 

Chúng Ta Làm Những Gì 

PTA giúp tài trợ các sự kiện và chương trình cho học sinh trường Orchard như: Hàng năm Cuộc Thi Đánh Vần, Các Chuyến Trường Đi Tham Quan, 
Xem Phim Buổi Tối, Hội Chợ Khoa Học, Bruin Bucks, Sự Đánh Giá Cao Nhân Viên Bữa Ăn Sáng và nhiều hơn nữa. 

Quý Vị có muốn giúp đỡ không? (Vui lòng đánh dấu tất cả những điều áp dụng và điền vào phần 2) 

O Tôi có thể làm tình nguyện viên:  Giúp chúng ta tổ chức các sự kiện như Xem Phim Buổi Tối và Cuộc Thi Đánh Vần! 

O Tôi có thể hiến tặng:  Điền phần 1 bên dưới đây 

O Tôi có thể gây quỹ:  Quý vị thể hỗ trợ PTA bằng cách thu thập phiếu giảm giá trên Box Top Coupons, mua sắm tại smile.amazon.com hoặc 
mua sắm tại eScrip. 

 

Stay Involved?  

O      Tôi muốn trở thành thành viên:  Thành viên cung cấp cho quý vị về khả năng kết nối gần gũi hơn với giáo viên và nhân viên, quyết định dự án 
nào sẽ hỗ trợ trong trường của quý vị, quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp của PTA và quyền truy cập độc quyền đối với nguồn lực làm cha 
mẹ. Điền phần 1 bên dưới đây 

o Thành viên Cá nhân Hàng năm (cha mẹ độc thân / người giám hộ): $10 
o Thành viên Gia đình Hàng năm (hai cha mẹ / người giám hộ): $20 

 
_____     Tổng số tiền thanh toán - vui lòng ghi chi phiếu trả cho trường “Orchard School PTA" 
 
 

XIN VUI LÒNG GỬI LẠI CHO VĂN PHÒNG CỦA TRƯỜNG 
(chi phiếu kèm theo nếu có) 

 


