
May 31, 2022 
 
To the Families of Jefferson Elementary,  
 
My name is Steve Hopkins, and I am writing to introduce myself as your next principal. I am honored to 
have the opportunity to share this letter and I am truly looking forward to meeting each of you in the 
coming weeks and months.  
 
I want to begin by sharing about myself and my family. I am the husband to Melissa, who is a fifth-grade 
teacher at nearby James Monroe Elementary. We have four beautiful children. Sophia (15) is wrapping 
up her freshman year at Cascade High School. Jacob (14), whom we adopted from India when he was 
three years old, is finishing up his eighth-grade year at Eisenhower Middle School. Nearly nine years ago, 
with our family of four settled into a smooth routine, we were totally surprised with the arrival of our 
identical twin boys, Joshua, and Kendrick, who are concluding their second-grade year at James Monroe 
Elementary.  
 
My experiences as a parent of these four wonderful children has given me a great deal of empathy and 
perspective as I partner with the families of the students I serve. A saying I often share when meeting 
with a family is, “Parenting is not for the faint of heart!” Our children have given my wife and I the 
opportunity to learn so much about supporting a child’s educational needs. Between Sophia, Jacob, 
Joshua, and Kendrick, we’ve had a child with an IEP, a 504 plan, LAP support, English Language Learner 
support, highly capable support, sensory supports, and emotion regulation support. I look forward to 
meeting Jefferson families and hearing the unique stories, strengths, and growth opportunities that 
come with each of your children. 
 
Having moved here five years ago, we are quite connected to the Everett community, and love living 
here. We have most likely encountered Jefferson families on the baseball diamond, basketball courts, 
track meets, tennis courts, as well as at Eisenhower events, Costco, local restaurants, parks, and many 
other places. 
 
On the professional side, my career as an educator began in 1996 in Shanghai, China where I taught 
English at a Chinese public school for three years. After returning to the United States and earning my 
master’s in teaching and later my principal certification I have worked in the neighboring Northshore 
School District for the past 22 years as an elementary teacher, assistant principal, and principal. As a 
National Board-Certified teacher, my most profound experience was having my classroom serve as lab 
classroom for two years. During that time, colleagues observed as a literacy consultant coached me, and 
together we learned how to deliver purposeful, authentic literacy instruction. On the encouragement 
and support of several mentors, I moved from the classroom to becoming a building administrator in 
2008. Most recently, I have been the principal of Sunrise Elementary for the past eight years.  
 
In my now 14 years as a building administrator, I’ve been so fortunate to gain a broad range of 
experiences in a variety of settings. I’ve had the opportunity to serve students in general education, 
special education, including Life Skills students, multi-language learners, homeless students, highly 
capable students, and much more. With the Lighthouse Program an integral part of the Jefferson 
community, I’ve also had the opportunity to be the administrative liaison to an equivalent program in 
Northshore called PACE (Parents Active in Cooperative Education) when I served as an assistant principal 
at Woodmoor Elementary. 
 



My core values as a leader are serving others, being authentic, being relentlessly positive, and 
maintaining a learning stance. I am beyond excited to roll up my sleeves and begin my service to the 
students, families, and staff of Jefferson Elementary on July 1st. I honor the leadership and positive 
impact of Principal, Elizabeth Kelley, and I am thankful for the opportunity to follow her lead in moving 
forward. In the coming weeks and months, I will be focused on relationship building, listening, and 
learning about this special community. 
 
As we look to the coming school year at Jefferson, please know you will receive continued 
communication from me throughout the summer. I will plan to host a “Popsicles with the Principal” 
event on the playground at a date to be determined in August. In the meantime, I wish each Jefferson 
student and family a positive and meaningful final few weeks of school. 
 
With gratitude and excitement, 
 

 
 
Steve Hopkins 
Future Jefferson Elementary Principal 
 

 



[Traducido usando el Traductor de Google] 

31 de mayo de 2022 

A las familias de la escuela primaria Jefferson, 

Mi nombre es Steve Hopkins y le escribo para presentarme como su próximo director. me siento 

honrado de tengo la oportunidad de compartir esta carta y estoy deseando conocer a cada uno de 

ustedes en el próximas semanas y meses. 

Quiero comenzar compartiendo sobre mí y mi familia. Soy el esposo de Melissa, que está en quinto 

grado maestra en la cercana escuela primaria James Monroe. Tenemos cuatro hermosos hijos. Sophia 

(15) está envolviendo su primer año en Cascade High School. Jacob (14), a quien adoptamos de la India 

cuando tenía tres años, está terminando su octavo grado en la escuela secundaria Eisenhower. Hace casi 

nueve años, con nuestra familia de cuatro integrantes en una rutina tranquila, nos sorprendió 

totalmente la llegada de nuestro los gemelos idénticos, Joshua y Kendrick, que están concluyendo su 

año de segundo grado en James Monroe Elemental. 

Mis experiencias como padre de estos cuatro maravillosos niños me han dado mucha empatía y 

perspectiva mientras me asocio con las familias de los estudiantes a los que sirvo. Un dicho que a 

menudo comparto cuando me reúno con una familia es: “¡La crianza de los hijos no es para los débiles 

de corazón!” Nuestros hijos nos han dado a mi esposa y a mí la oportunidad de aprender mucho sobre 

cómo apoyar las necesidades educativas de un niño. Entre Sofía, Jacob, Joshua y Kendrick, hemos tenido 

un hijo con un IEP, un plan 504, apoyo LAP, estudiante del idioma inglés soporte, soporte de alta 

capacidad, soporte sensorial y soporte de regulación emocional. Espero con ansias conocer a las familias 

de Jefferson y escuchar las historias únicas, las fortalezas y las oportunidades de crecimiento que ven 

con cada uno de tus hijos. 

Habiéndonos mudado aquí hace cinco años, estamos muy conectados con la comunidad de Everett y 

nos encanta vivir aquí. Lo más probable es que nos hayamos encontrado con familias de Jefferson en el 

diamante de béisbol, canchas de baloncesto, encuentros de atletismo, canchas de tenis, así como en 

eventos de Eisenhower, Costco, restaurantes locales, parques y muchos otros lugares. 

En el aspecto profesional, mi carrera como educador comenzó en 1996 en Shanghái, China, donde 

enseñé inglés en una escuela pública china durante tres años. Después de regresar a los Estados Unidos 

y ganar mi maestría en enseñanza y luego mi certificación principal He trabajado en la vecina 

Northshore Distrito Escolar durante los últimos 22 años como maestra de primaria, subdirectora y 

directora. Como un Maestra certificada por la Junta Nacional, mi experiencia más profunda fue que mi 

salón de clases sirviera como laboratorio aula durante dos años. Durante ese tiempo, los colegas 

observaron cómo un consultor de alfabetización me entrenaba, y juntos aprendimos cómo brindar 

instrucción de alfabetización auténtica y con propósito. Sobre el estímulo y el apoyo de varios mentores, 

pasé del salón de clases a convertirme en administrador del edificio en 2008. Más recientemente, he 

sido el director de la Escuela Primaria Sunrise durante los últimos ocho años. 

En mis 14 años como administrador de edificios, he tenido la suerte de obtener una amplia gama de 

experiencias en una variedad de escenarios. He tenido la oportunidad de servir a estudiantes de 

educación general, educación especial, incluidos los estudiantes de habilidades para la vida, estudiantes 

de varios idiomas, estudiantes sin hogar, estudiantes altamente estudiantes capaces, y mucho más. Con 



el Programa Lighthouse como parte integral de Jefferson comunidad, también he tenido la oportunidad 

de ser el enlace administrativo de un programa equivalente en Northshore llamó a PACE (Padres Activos 

en la Educación Cooperativa) cuando me desempeñé como subdirector en la escuela primaria 

Woodmoor. 

Mis valores fundamentales como líder son servir a los demás, ser auténtico, ser implacablemente 

positivo y manteniendo una postura de aprendizaje. Estoy más que emocionado de arremangarme y 

comenzar mi servicio a la estudiantes, familias y personal de la Primaria Jefferson el 1 de julio. Honro el 

liderazgo y positive impacto de la directora, Elizabeth Kelley, y estoy agradecido por la oportunidad de 

seguir su ejemplo en la mudanza delantero. En las próximas semanas y meses, me concentraré en 

construir relaciones, escuchar y aprendiendo acerca de esta comunidad especial. 

Mientras miramos hacia el próximo año escolar en Jefferson, tenga en cuenta que recibirá comunicación 

mía durante todo el verano. Planearé organizar un "Paletas heladas con el director" evento en el patio 

de recreo en una fecha por determinar en agosto. Mientras tanto, deseo que cada Jefferson estudiante 

y familia unas últimas semanas de clases positivas y significativas. 

Con gratitud y emoción, 

Steve Hopkins 

Futura Directora de la Primaria Jefferson 

_________________________________ 

[Перекладено за допомогою Google Translate] 

31 травня 2022 року 

До сімей початкової школи Джефферсона, 

Мене звати Стів Хопкінс, і я пишу, щоб представитися як ваш наступний директор. Для мене велика 

честь поділитися цим листом, і я щиро чекаю зустрічі з кожним із вас у найближчі тижні та місяці. 

 

Я хочу почати з того, що розповім про себе та свою сім’ю. Я чоловік Меліси, яка є вчителькою 

п’ятого класу в сусідній початковій школі Джеймса Монро. У нас четверо прекрасних дітей. Софія 

(15) завершує свій перший рік у Cascade High School. Джейкоб (14), якого ми усиновили з Індії, коли 

йому було три роки, закінчує восьмий клас середньої школи Ейзенхауера. Майже дев’ять років 

тому, коли наша сім’я з чотирьох осіб влаштувалася в спокійній рутині, ми були повністю здивовані 

появою наших однояйцевих хлопчиків-близнюків, Джошуа та Кендріка, які закінчують другий клас 

початкової школи Джеймса Монро. 

Мій досвід батьківства цих чотирьох чудових дітей дав мені велику емпатію та перспективу, коли я 

співпрацюю з сім’ями учнів, яких я обслуговую. Прислів’я, якою я часто говорю, зустрічаючись із 

сім’єю, звучить так: «Батьківство не для слабкодухих!» Наші діти подарували мені і моїй дружині 

можливість дізнатися багато про підтримку освітніх потреб дитини. Між Софією, Джейкобом, 

Джошуа та Кендріком у нас народилася дитина з IEP, планом 504, підтримкою LAP, підтримкою 

для вивчення англійської мови, високою підтримкою, сенсорною підтримкою та підтримкою 



регулювання емоцій. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з сім’ями Джефферсонів і почути унікальні 

історії, сильні сторони та можливості зростання приходьте з кожним з ваших дітей. 

Переїхавши сюди п’ять років тому, ми дуже пов’язані з громадою Еверетта і любимо тут жити. 

Швидше за все, ми зустрічали сім’ї Джефферсонів на бейсбольних майданчиках, баскетбольних 

майданчиках, треках, тенісних кортах, а також на заходах Ейзенхауера, Costco, місцевих 

ресторанах, парках тощо. інші місця. 

З професійної сторони моя кар’єра вихователя почалася в 1996 році в Шанхаї, Китай, де я викладав 

англійську мову в китайській державній школі протягом трьох років. Повернувшись до Сполучених 

Штатів і отримавши ступінь магістра в галузі викладання, а згодом і сертифікацію директора, я 

працював у сусідньому шкільному окрузі Нортшор протягом останніх 22 років вчителем 

початкових класів, помічником директора та директором. Як Сертифікований викладач 

Національної ради, моїм найглибшим досвідом було те, що моя класна кімната служила 

лабораторною кімнатою протягом двох років. Протягом цього часу колеги, які спостерігали, як 

консультант з грамотності навчали мене, і разом ми навчилися проводити цілеспрямовані, 

автентичні навчання грамоті. Завдяки підтримці та підтримці кількох наставників у 2008 році я 

перейшов із класної кімнати до адміністратора будівлі. Останнім часом я був директором 

початкової школи Sunrise протягом останніх восьми років. 

За 14 років роботи адміністратора будівель мені пощастило отримати широкий спектр досвіду в 

різних умовах. У мене була можливість обслуговувати студентів загальноосвітніх, спеціальних 

навчальних закладів, включаючи студентів, які навчаються на різних мовах, студентів, які вивчають 

багато мов, бездомних студентів, високоздатних студентів та багато іншого. Оскільки програма 

Lighthouse є невід’ємною частиною спільноти Джефферсона, я також мав можливість бути 

адміністративним зв’язком з еквівалентною програмою в Нортшорі під назвою PACE (Батьки, 

активні в кооперативній освіті), коли я працював помічником директора в початковій школі 

Вудмур. 

Мої основні цінності як лідера – це служіння іншим, бути справжнім, бути невпинно позитивним і 

підтримувати позицію навчання. Я дуже радий засукати рукави й почати служіння учням, сім’ям та 

співробітникам початкової школи Джефферсона 1 липня. Я шаную лідерство та позитивний вплив 

директора Елізабет Келлі, і я вдячний за можливість наслідувати її приклад у просуванні вперед. 

Найближчими тижнями та місяцями я зосереджуся на побудові стосунків, слуханні та пізнанні цієї 

особливої спільноти. 

Оскільки ми очікуємо на наступний навчальний рік у Джефферсоні, будь ласка, знайте, що ви 

будете отримувати від мене постійні зв’язки протягом усього літа. Я планую провести на дитячому 

майданчику захід «Ескимо з головою» у дату, яка буде визначена у серпні. А тим часом я бажаю 

кожному Джефферсону учень і сім'я позитивні та змістовні останні кілька тижнів школи. 

З вдячністю і хвилюванням, 

Стів Хопкінс 

Майбутній директор початкових класів Джефферсона 

_______________________________________________ 



[Переведено с помощью Google Translate] 

 

31 мая 2022 г. 

 

Семьям начальной школы Джефферсона, 

 

Меня зовут Стив Хопкинс, и я пишу, чтобы представиться в качестве вашего следующего 

директора. Для меня большая честь иметь возможность поделиться этим письмом, и я 

действительно с нетерпением жду встречи с каждым из вас в ближайшие недели и месяцы. 

Хочу начать с рассказа о себе и своей семье. Я муж Мелиссы, учительницы пятого класса соседней 

начальной школы имени Джеймса Монро. У нас четверо прекрасных детей. София (15) 

заканчивает первый год обучения в старшей школе Cascade. Джейкоб (14 лет), которого мы 

усыновили из Индии, когда ему было три года, заканчивает восьмой класс средней школы 

Эйзенхауэра. Почти девять лет назад, когда наша семья из четырех человек привыкла к 

спокойному распорядку дня, мы были совершенно удивлены появлением наших однояйцевых 

мальчиков-близнецов, Джошуа и Кендрика, которые заканчивают свой второй класс в начальной 

школе имени Джеймса Монро. 

Мой опыт родителя этих четырех замечательных детей дал мне большую эмпатию и перспективу, 

поскольку я сотрудничаю с семьями учеников, которых я обслуживаю. Когда я встречаюсь с 

семьей, я часто делюсь поговоркой: «Родительское воспитание — занятие не для слабонервных!» 

Наши дети дали нам с женой 

возможность узнать так много о поддержке образовательных потребностей ребенка. У Софии, 

Джейкоба, Джошуа и Кендрика есть ребенок с IEP, планом 504, поддержкой LAP, поддержкой для 

изучающих английский язык, высокоэффективной поддержкой, сенсорной поддержкой и 

поддержкой регулирования эмоций. Я с нетерпением жду встречи с семьями Джефферсона и 

рассказов об уникальных историях, сильных сторонах и возможностях роста, которые приходите с 

каждым из ваших детей. 

Переехав сюда пять лет назад, мы тесно связаны с сообществом Эверетта, и нам нравится здесь 

жить. Скорее всего, мы встречали семьи Джефферсона на бейсбольных площадках, 

баскетбольных площадках, соревнованиях по легкой атлетике, теннисных кортах, а также на 

мероприятиях Эйзенхауэра, в Costco, в местных ресторанах, парках и многих других местах. другие 

места. 

Что касается профессиональной деятельности, то моя карьера педагога началась в 1996 году в 

Шанхае, Китай, где я три года преподавала английский язык в китайской государственной школе. 

После возвращения в Соединенные Штаты и получения степени магистра преподавания, а затем и 

основного сертификата, я последние 22 года работал в соседнем школьном округе Нортшор 

учителем начальных классов, помощником директора и директором. Как 



Преподаватель, сертифицированный Национальным советом, мой самый важный опыт состоял в 

том, что мой класс в течение двух лет служил лабораторным классом. В течение этого времени 

коллеги наблюдали за тем, как консультант по грамотности тренировал меня, и вместе мы 

научились давать целенаправленные, достоверные инструкции по грамотности. При поощрении и 

поддержке нескольких наставников в 2008 году я перешел из классной комнаты в должность 

администратора здания. Совсем недавно я был директором Sunrise Elementary в течение 

последних восьми лет. 

За 14 лет работы администратором здания мне посчастливилось получить широкий спектр опыта 

в самых разных условиях. У меня была возможность помогать учащимся общеобразовательных и 

специальных учебных заведений, в том числе изучающим жизненные навыки, изучающим 

несколько языков, бездомным учащимся, высокоспособным учащимся и многим другим. 

Поскольку программа Lighthouse является неотъемлемой частью сообщества Джефферсона, у 

меня также была возможность быть административным связующим звеном в эквивалентной 

программе в Северном побережье под названием PACE (Родители, активные в совместном 

образовании), когда я работал помощником директора. в начальной школе Вудмур. 

Моими основными ценностями как лидера являются служение другим, искренность, неизменно 

позитивный настрой и стремление к обучению. Я очень рад засучить рукава и начать свое 

служение ученикам, семьям и персоналу начальной школы Джефферсона 1 июля. Я уважаю 

лидерство и положительное влияние директора, Элизабет Келли, и я благодарен за возможность 

следовать ее примеру в продвижении вперед. В ближайшие недели и месяцы я буду 

сосредоточен на построении отношений, слушании и изучении этого особого сообщества. 

Поскольку мы думаем о предстоящем учебном году в Джефферсоне, пожалуйста, знайте, что вы 

будете получать от меня постоянные сообщения в течение всего лета. Я планирую провести 

мероприятие «Мороженое с директором» на игровой площадке, дата будет определена в августе. 

А пока я желаю каждому Джефферсону студент и семья положительные и значимые последние 

несколько недель школы. 

С благодарностью и волнением, 

Стив Хопкинс 

Будущий директор начальной школы Джефферсона 

_______________________________________________ 

[ جم باستخدام متر  Google Translate] 

2022 مايو 31  

االبتدائية جيفرسون مدرسة عائالت إىل  ، 

   .لك رئيس   كمدير نفس   ألقدم أكتب  وأنا  ، هوبكت    ستيف  اسم  
فن  ا  أتطلع وأنا  الرسالة هذه  لمشاركة الفرصة  ىل   تتاح أن يشر

ً
حق  

   منكم واحد كل  لمقابلة 
القادمة واألشهر األسابيع ف  . 

   نفس   عن بالمشاركة أبدأ  أن أريد
   معلمة وه   ،  سا ميلي زوج أنا  .وعائلنر

   الخامس الصف ف 
القريبة االبتدائية  مونرو جيمس مدرسة ف  . 

   األوىل سنتها  (عاًما  15) صوفيا  تختتم  .جميلي    أطفال أربعة لدينا 
الهند من تبناه الذي ، (عاًما  14) يعقوب .الثانوية كاسكيد مدرسة ف   

   كان عندما 
   الثامن الصف  سنته ينه   ، عمره  من الثالثة ف 

استقرار مع ، سنوات  تسع  من يقرب ما  منذ .المتوسطة أيزنهاور سةمدر  ف   



   أفراد  أربعة  من  المكونة عائلتنا 
 
عامهم أنهوا  الذين  ، وكيندريك ، جوشوا  ، متطابقي    توأمان بوصول تماًما  فوجئنا  ،  سلس روتي    ف  

   الدراس  
   الثان 

 
االبتدائية مونرو جيمس مدرسة  ف . 

   لقد
   منحتن 

ا  قدًرا  الرائعي    األربعة  األطفال لهؤالء كوالد تجربنر ً    النظر ووجهة التعاطف  من كبت 
الذين الطالب أرس أشارك ألنن   

   المقوالت من .أخدمهم
ا  أشاركها  النر ً    عند كثت 

   أطفالنا  أعىط لقد "!القلوب  لضعاف ليست واألمومة األبوة" ، العائلة مع لقان 
زوجنر  

 وأنا 

بي    .التعليمية الطفل  احتياجات دعم عن الكثت   علملت فرصة  Sophia و Jacob و Joshua و Kendrick ، لديه طفل لدينا  كان  IEP 

ودعم  504 وخطة   LAP ية اللغة متعلم ودعم    .العاطفة تنظيم  ودعم  للحواس ودعًما  القدرة عاىل   ودعًما  اإلنجلت  
مقابلة إىل أتطلع إنن   

النمو  وفرص  القوة ونقاط الفريدة القصص  إىل واالستماع جيفرسون  عائالت   

أطفالك من  كل مع تعال . 

عائالت األرجح عل  واجهنا  لقد .هنا  العيش ونحب  إيفريت بمجتمع تماًما  مرتبطون نحن ، سنوات خمس منذ هنا  إىل انتقلنا  أن بعد  

   جيفرسون
 
   وكذلك ، التنس ومالعب ، المضمار واجتماعات ،  السلة كرة ومالعب ، الماسية البيسبول مالعب ف

 
أيزنهاور أحداث ف  ، 

هات  ، المحلية والمطاعم ،  وكوستكو من  والعديد  ، والمتت    

اخرى اماكن  . 

   الجانب  عل 
   بدأت ، المهن 

نر    كمعلمة المهنية مست 
   1996 عام ف 

ية  اللغة درست حيث بالصي    شنغهاي  ف     اإلنجلت  
عامة مدرسة  ف   

   بعد .سنوات ثالث  لمدة صينية
   الماجستت   درجة عل وحصلت  المتحدة الواليات  إىل عودنر

   ذلك وبعد التدريس ف 
الرئيسية شهادنر  ، 

   عملت 
   كمدرس الماضية عاًما  22 الـ مدار عل  المجاورة نورثشور مدرسة منطقة  ف 

ك  .ومدير مدير ومساعد  ابتدان   

   المجلس من معتمد  مدرس
   كانت  ، الوطن 

ا  األكت   تجربنر
ً
   دراس   فصل بمثابة  الدراس   فصل   تكون أن  ه   عمق

عامي    لمدة المختت   ف  . 

   األمية  محو مستشار أن الزمالء الحظ ، الوقت ذلك خالل
واألصيلة الهادفة األمية محو تعليمات تقديم  كيفية مًعا  وتعلمنا  ، دربن  . 

   مبن   مدير  أصبح  أن إىل الدراس   الفصل من انتقلت ، المرشدين  من العديد من ودعم بتشجيع 
مديًرا  كنت ، مؤخًرا  .2008 امع ف   

   السنوات مدار عل  Sunrise Elementary لمدرسة
الماضية  الثمان  . 

ا  كنت  ،  مبن   كمسؤول  عمل   من عاًما  14 خالل
ً
ا  محظوظ

ً
ات  من واسعة مجموعة الكتساب جد    الخت 

من متنوعة  مجموعة ف   

   الطالب  لخدمة  الفرصة ىل   أتيحت  لقد .اإلعدادات
   بما  ، الخاص والتعليم العام التعليم ف 

والمتعلمون  الحياتية  المهارات طالب  ذلك ف   

دون والطالب  اللغات متعددو برنامج ألن نظًرا  .الكثت   ذلك وغت   العالية القدرات ذوو والطالب المشر  Lighthouse يتجزأ ال جزًءا  يعد  

مجتمع من  Jefferson ، ا  الفرصة ىل   أتيحت فقد
ً
نامج اإلداري المنسق أكون ألن أيض    مكاف    لت 

ف   Northshore  يسم PACE ( اآلباء 

   النشطون
   التعليم  ف 

مساعد  كمدير  عملت  عندما  (التعاون   

  
االبتدائية وودمور مدرسة ف  . 

 

  أكون وأن  ،  اآلخرين تخدم كقائد األساسية قيم  
ً
متحمس  أنا  .التعلم موقف  عل أحافظ وأن  ،  هوادة بال إيجابًيا  أكون وأن ، أصيل  

   وبدء سواعدي عن شمرأل  للغاية
   والعاملي    واألرس للطالب خدمنر

   االبتدائية جيفرسون مدرسة ف 
   .يوليو من األول ف 

م إنن  القيادة أحتر  

ابيث ، للمديرة اإليجان    والتأثت      للفرصة ممير   وأنا  ، كيل   إلت  
   قيادتها  لمتابعة ىل   أتيحت النر

   ف 
   .قدًما  المض 

واألشهر  األسابيع  ف   

الخاص المجتمع هذا  عل والتعرف  واالستماع العالقات  بناء  عل ز سأرك ، القادمة . 

   القادم الدراس   العام إىل نتطلع بينما 
   مستمرة اتصاالت ستتلقر  أنك العلم يرج   ، جيفرسون ف 

الستضافة سأخطط  .الصيف طوال من   

   "المدير مع المصاصات" حدث
   الملعب ف 

   تحديده  يتم موعد  ف 
   .أغسطس ف 

جيفرسون  لكل أتمن   ، ذلك غضون ف   

ة قليلة  أسابيع واألرسة الطالب المدرسة من  مغزى وذات إيجابية  أخت  . 

وإثارة بامتنان  ، 

هوبكت    ستيف   



المستقبلية  االبتدائية جيفرسون مدرسة مدير  

____________________________ 

[Đã dịch bằng Google Dịch] 

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 

Gửi tới các gia đình của trường tiểu học Jefferson, 

Tên tôi là Steve Hopkins, và tôi viết thư này để tự giới thiệu mình là hiệu trưởng tiếp theo của bạn. Tôi 

rất vinh dự có cơ hội chia sẻ bức thư này và tôi thực sự mong được gặp các bạn trong những tuần và 

tháng tới. 

Tôi muốn bắt đầu bằng việc chia sẻ về bản thân và gia đình tôi. Tôi là chồng của Melissa, là giáo viên lớp 

5 tại trường tiểu học James Monroe gần đó. Chúng tôi có bốn đứa con xinh đẹp. Sophia (15 tuổi) đang 

kết thúc năm thứ nhất tại trường trung học Cascade. Jacob (14 tuổi), người mà chúng tôi nhận nuôi từ 

Ấn Độ khi cậu ấy ba tuổi, đang học hết năm lớp 8 tại trường trung học cơ sở Eisenhower. Gần chín năm 

trước, khi gia đình bốn người của chúng tôi ổn định công việc ổn định, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ với 

sự xuất hiện của hai cậu con trai sinh đôi giống hệt nhau, Joshua và Kendrick, đang kết thúc năm học lớp 

hai tại trường tiểu học James Monroe. 

Kinh nghiệm của tôi với tư cách là phụ huynh của bốn đứa con tuyệt vời này đã cho tôi rất nhiều sự 

đồng cảm và quan điểm khi tôi hợp tác với gia đình của những học sinh mà tôi phục vụ. Một câu nói mà 

tôi thường chia sẻ khi gặp gỡ gia đình là "Nuôi dạy con cái không dành cho những người yếu tim!" Các 

con của chúng tôi đã cho vợ tôi và tôi 

cơ hội học hỏi rất nhiều về việc hỗ trợ nhu cầu giáo dục của trẻ. Giữa Sophia, Jacob, Joshua và Kendrick, 

chúng tôi đã có một đứa con với IEP, kế hoạch 504, hỗ trợ LAP, hỗ trợ Người học tiếng Anh, hỗ trợ có 

năng lực cao, hỗ trợ cảm giác và hỗ trợ điều chỉnh cảm xúc. Tôi mong được gặp các gia đình Jefferson và 

nghe những câu chuyện độc đáo, điểm mạnh và cơ hội phát triển đến với từng đứa con của bạn. 

Đã chuyển đến đây 5 năm trước, chúng tôi khá kết nối với cộng đồng Everett và rất thích sống ở đây. Rất 

có thể chúng ta đã gặp gia đình Jefferson trên sân bóng chày, sân bóng rổ, đường đua, sân quần vợt, 

cũng như tại các sự kiện Eisenhower, Costco, nhà hàng địa phương, công viên, và nhiều nơi khác. 

Về mặt chuyên môn, sự nghiệp giáo dục của tôi bắt đầu từ năm 1996 tại Thượng Hải, Trung Quốc, nơi 

tôi dạy tiếng Anh tại một trường công lập Trung Quốc trong ba năm. Sau khi trở về Hoa Kỳ và lấy bằng 

thạc sĩ giảng dạy và sau đó là chứng chỉ hiệu trưởng, tôi đã làm việc tại Học khu Northshore lân cận 

trong 22 năm qua với tư cách là giáo viên tiểu học, hiệu phó và hiệu trưởng. Như một 

Giáo viên được Hội đồng Quốc gia chứng nhận, kinh nghiệm sâu sắc nhất của tôi là đã sử dụng lớp học 

của tôi như một phòng học thí nghiệm trong hai năm. Trong thời gian đó, các đồng nghiệp đã quan sát 

thấy như một nhà tư vấn về đọc viết đã hướng dẫn tôi, và chúng tôi cùng nhau học cách đưa ra hướng 

dẫn đọc viết có mục đích và đích thực. Với sự khuyến khích và hỗ trợ của một số người cố vấn, tôi đã 

chuyển từ lớp học sang trở thành quản lý tòa nhà vào năm 2008. Gần đây nhất, tôi đã giữ chức vụ hiệu 

trưởng của Trường Tiểu Học Sunrise trong tám năm qua. 

Trong 14 năm làm quản trị viên tòa nhà, tôi đã rất may mắn khi có được nhiều kinh nghiệm trong nhiều 

bối cảnh khác nhau. Tôi đã có cơ hội phục vụ học sinh ở giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt, bao gồm 



học sinh Kỹ năng sống, học sinh đa ngôn ngữ, học sinh vô gia cư, học sinh có năng lực cao và nhiều hơn 

nữa. Với Chương trình Ngọn hải đăng, một phần không thể thiếu của cộng đồng Jefferson, tôi cũng đã có 

cơ hội trở thành liên lạc viên hành chính của một chương trình tương đương ở Northshore có tên là 

PACE (Phụ huynh hoạt động trong lĩnh vực giáo dục hợp tác) khi tôi làm hiệu phó tại trường Tiểu học 

Woodmoor. 

Giá trị cốt lõi của tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo là phục vụ người khác, chân thực, tích cực không 

ngừng và duy trì lập trường học hỏi. Tôi rất vui mừng được xắn tay áo và bắt đầu phục vụ học sinh, gia 

đình và nhân viên của Trường Tiểu Học Jefferson vào ngày 1 tháng Bảy. Tôi tôn vinh sự lãnh đạo và tác 

động tích cực của Hiệu trưởng, Elizabeth Kelley, và tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội theo sát sự dẫn dắt của 

bà trong việc tiến lên phía trước. Trong những tuần và tháng tới, tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng mối 

quan hệ, lắng nghe và tìm hiểu về cộng đồng đặc biệt này. 

 

Khi chúng ta nhìn vào năm học sắp tới tại Jefferson, xin lưu ý rằng bạn sẽ nhận được liên lạc liên tục từ 

tôi trong suốt mùa hè. Tôi sẽ có kế hoạch tổ chức sự kiện “Popsicles with the Hiệu trưởng” trên sân chơi 

vào một ngày được xác định vào tháng 8. Trong khi chờ đợi, tôi muốn mỗi Jefferson 

học sinh và gia đình một vài tuần cuối cùng tích cực và ý nghĩa của năm học. 

Với lòng biết ơn và sự phấn khích, 

Steve Hopkins 

Hiệu trưởng tương lai của trường tiểu học Jefferson 
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