
Dear Class of 2020 Seniors, 

The 2020 Yearbook must reflect the best efforts of all students at the East Side High School and we want 
it to highlight all of the talents and abilities of our diverse student body. Please take pride knowing that 
you are graduating and that your yearbook will be a memory that you will have forever.  

Senior Information Regarding Yearbook Deadlines  

Senior Pictures Last Week: 

Pictures are scheduled from Monday to Friday, January 27 to 31st from 8:00 to 2pm. Each student must 
abide by their day and time as it is on his/her appointment. Your date and time will be posted in front of 
room 269, at the entrance doors and in the cafeteria. You must come with $10 for the sitting fee. Each 
student has a unique Confirmation Code, if you need to change the appointment date and time you 
must log in at www.photoappointment.com at any time, to reschedule an appointment. If you need 
additional assistance, please call 800-426-9533, and follow the prompts. 

Senior Baby Pictures: 

Each year the East Side yearbook contains a special section of baby pictures of the seniors. This section 
gives parents and students a unique opportunity to recall a fond memory, and remind students of this 
great journey that it is still ahead of us. The yearbook staff of the 2020 invites you to participate in this 
tradition of love by sending us a photograph of when you were a baby. You must have your baby picture 
no later than February 07. Please send your baby pictures to any of the yearbook club members. 

Group Senior Pictures:  

We will take a group picture of our senior class to include in our Senior Yearbook. More information will 
follow when we receive our senior shirt. Date: TBD 

There are no excuses for you not to participate and we are trying to make as easy as possible to include 
all of us in our yearbook. Please make sure you will take this opportunity to help us make this yearbook 
a success. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.photoappointment.com/


Querida Classe de 2020, 

O Livro do Ano de 2020 deve refletir os melhores esforços de todos os alunos da East Side High School e 
queremos destacar todos os talentos e habilidades de nosso corpo estudantil diversificado. Por favor, tenha 
orgulho de saber que você está se formando e que seu livro será uma lembrança que você terá para sempre. 

Informações em relação aos prazos do livro do formandos: 

Fotos dos formandos: 

As fotos foram agendadas de segunda a sexta, de 27 a 31 de janeiro, das 8:00 às 14:00. Cada aluno deve 
respeitar o seu dia e horário como está em seu horário. Sua data e hora serão publicadas na frente da sala 
269, nas portas de entrada e na lanchonete. Você deve vir com US$ 10 para a sua foto. Cada aluno tem um 
Código de Confirmação exclusivo, se você precisar alterar a data e a hora marcadas entre no site 
www.photoappointment.com a qualquer momento, para reprogramar seu horário. Se precisar de assistência 
adicional, ligue para 800-426-9533 e siga as instruções. 

Fotos de bebê: 

Todos os anos, os formandos do East Side fazem uma seção especial de fotos de bebês dos formandos. Esta 
seção oferece aos pais e alunos uma oportunidade única de recordar uma memória afetuosa e lembrar os 
alunos durante essa grande jornada que ainda está à nossa frente. A equipe do livro do ano de 2020 convida 

você a participar dessa tradição de amor enviando-nos uma fotografia de quando você era bebê. Você deve 
ter sua foto do bebê até o dia 07 de fevereiro. Envie as fotos do bebê para qualquer um dos membros do 
clube do anuário. 

Fotos de grupo da nossa classe de formandos: 

Vamos tirar uma foto de grupo da nossa turma para incluir no nosso livro. Mais informações se seguirão 
quando recebermos nossa camisa. Data: TBD 

Não há desculpas para você não participar e estamos tentando tornar o mais fácil possível incluir todos nós 
em nosso livro. Por favor, aproveite esta oportunidade para nos ajudar a tornar este livro um grande sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida Clase del 2020, 



 

El libro del 2020 debe reflejar los mejores esfuerzos de todos los estudiantes de East Side High School, 
queremos que destaque todos los talentos y habilidades de nuestro diverso cuerpo estudiantil. Siéntete 
orgulloso de saber que te estás graduando y que tu libro será un recuerdo que tendrás para siempre. 

Información Sobre los Plazos de el Libro 

Ultima Semana de Fotos: 

Las fotos están programadas de Lunes a Viernes del 27 al 31 de enero de 8:00 a 2pm. Cada estudiante 
debe cumplir con su día y hora como está en su cita. Su fecha y hora se publicarán frente a la habitación 
269, en las puertas de entrada y en la cafetería. Debe venir con $10 por la tarifa de sesión. Cada 
estudiante tiene un Código de Confirmación único; si necesita cambiar la fecha y la hora de la cita, debe 
iniciar sesión en www.photoappointment.com en cualquier momento para reprogramar una cita. Si 
necesita asistencia adicional, llame al 800-426-9533 y siga las indicaciones. 

 

Fotos de bebé: 

Cada año, el anuario de East Side High School contiene una sección especial de fotos de bebés de los 
graduados. Esta sección brinda a los padres y estudiantes una oportunidad única para recordar un 
recuerdo agradable, y les recuerda a los estudiantes de este gran viaje que todavía nos espera. El 
personal del libro del 2020 lo invita a participar en esta tradición de amor enviándonos una fotografía de 
cuando era un bebé. Debe tener su foto de bebé a más tardar el 07 de febrero. Envíe sus fotos de bebé 
a cualquiera de los miembros del club del libro. 

 

Foto Grupal de Seniors: 

Tomaremos una foto grupal de nuestra clase de seniors para incluir en nuestro libro. Tendremos más 
información cuando recibamos nuestra camisa. Fecha: TBD 

No hay excusas para que usted no participe y estamos tratando de hacer que sea lo más fácil posible 
incluirnos a todos en nuestro libro. Asegúrese de aprovechar esta oportunidad para ayudarnos a que 
este libro sea un éxito. 

 

 

 

 

http://www.photoappointment.com/

