
June 6, 2021

Greetings Families,

Happy Pride Month to everyone in the LGBT+ community and everyone who loves and supports 

them.

The last day of school online, ending the school year, will be Wednesday, June 9, 2021, at 12:00 

PM.

Summer School Begins Monday, June 14. 8:30 am  to 12:00 pm Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday for General Education students.

If you have not turned in textbooks, library books, or you will not be returning to WCCUSD and 

need to turn in the tablet, we will be in the school until June 9, 1 pm.

Report Cards will be mailed this week and sent digitally.

Yearbooks will go on sale on the last day of school. There will be online ordering with home 

delivery.

It has been an honor being principal to the best students I have worked with. Thank you families, 

parents, foster parents, grandparents, aunts, uncles, older brothers and sisters, all of you who 

bring your most precious possessions to Tara Hills for us to teach and nurture along with you. 

I have been honored and humbled to have worked with all of you.

Yours Truly,

Ricky Mendoza, Principal



6 de junio de 2021

Saludos Familias,

Feliz mes del orgullo para todos los miembros de la comunidad LGBT + y todos los que los aman y 

apoyan.

El último día de clases en línea, que finaliza el año escolar, será el miércoles 9 de junio de 2021 a 

las 12:00 p.m.

La escuela de verano comienza el lunes 14 de junio de 8:30 am a 12:00 pm los lunes, martes, 

miércoles y jueves para los estudiantes de educación general.

Si no ha entregado los libros de texto, los libros de la biblioteca o no regresará a WCCUSD y 

necesita entregar la tableta, estaremos en la escuela hasta el 9 de junio a la 1 pm.

Las boletas de calificaciones se enviarán por correo esta semana y se enviarán digitalmente.

Los anuarios saldrán a la venta el último día de clases. Habrá pedidos online con entrega a 

domicilio.

Ha sido un honor ser director de los mejores estudiantes con los que he trabajado. Gracias 

familias, padres, padres adoptivos, abuelos, tías, tíos, hermanos y hermanas mayores, todos 

ustedes que traen sus posesiones más preciadas a Tara Hills para que les enseñemos y las 

cuidemos junto con ustedes.

Ha sido un gran honor y me ha honrado haber trabajado con todos ustedes.

Atentamente,

Ricky Mendoza, Director



(traduzido pelo Google Translate)

6 de junho de 2021

Saudações Famílias,

Feliz mês do orgulho a todos os membros da comunidade LGBT + e a todos que os amam e 

apoiam.

O último dia de aulas online, que encerra o ano letivo, será quarta-feira, 9 de junho de 2021 às 

12h00.

A escola de verão começa na segunda, 14 de junho das 8h30 às 12h nas segundas, terças, quartas 

e quintas-feiras para alunos do ensino geral.

Se você não entregou os livros didáticos, livros da biblioteca ou não vai retornar ao WCCUSD e 

precisa entregar o tablet, ficaremos na escola até 9 de junho às 13h.

Os boletins serão enviados esta semana e serão enviados digitalmente.

Os anuários estarão à venda no último dia de aula. Haverá pedidos online com entrega em 

domicílio.

Foi uma honra ser o diretor dos melhores alunos com quem já trabalhei. Obrigado famílias, pais, 

pais adotivos, avós, tias, tios, irmãos e irmãs mais velhos, todos vocês que trazem seus bens mais 

preciosos para Tara Hills para nós ensinarmos e cuidarmos juntos com vocês.

Foi uma grande honra e foi uma honra ter trabalhado com todos vocês.

Sinceramente,

Ricky Mendoza, Diretor


