
Dear Jefferson families, 
 
Over the years, you may have heard me introduce myself at school events by saying, “It is my honor to 
serve as principal at Jefferson Elementary School.” Therefore, it’s with a range of emotions that I 
announce my move to the position of principal at Lowell Elementary School starting July 1. 
 
My excitement about this new adventure does not change the feelings I have for the Jefferson 
community. I’ve loved my six years at Jefferson, and have learned so much from our students, families, 
and staff about what makes a high-quality school. I have lots of memories from Jefferson that I’ll carry 
forever! 
 
As I plan for my transition, I remain committed to making each of the 21 school days we still have this 
year the very best it can be for our Jefferson students, families, and staff – and to paving the way for a 
new leader to take over. At this time, Everett Public Schools leadership are working on filling my position 
– and we’ll be sure to share that news as soon as we can. 
 
Thank you for your continued support of your child’s school experience and our staff as the year comes 
to a close – I’m grateful for our partnership! 
 
Sincerely, 
Elizabeth Kelley, principal  
______________________ 
[Traducido usando el Traductor de Google] 
 
Estimadas familias de Jefferson, 
 
A lo largo de los años, es posible que me haya escuchado presentarme en eventos escolares diciendo: 
"Es un honor para mí servir como director en la Escuela Primaria Jefferson". Por lo tanto, es con una 
variedad de emociones que anuncio mi cambio al puesto de director de la Escuela Primaria Lowell a 
partir del 1 de julio. 
 
Mi entusiasmo por esta nueva aventura no cambia los sentimientos que tengo por la comunidad de 
Jefferson. He amado mis seis años en Jefferson y he aprendido mucho de nuestros estudiantes, familias 
y personal sobre lo que hace a una escuela de alta calidad. ¡Tengo muchos recuerdos de Jefferson que 
llevaré para siempre! 
 
Mientras planifico mi transición, sigo comprometido a hacer que cada uno de los 21 días escolares que 
todavía tenemos este año sea lo mejor posible para nuestros estudiantes, familias y personal de 
Jefferson, y allanar el camino para que tome un nuevo líder. terminado. En este momento, el liderazgo 
de las Escuelas Públicas de Everett está trabajando para ocupar mi puesto, y nos aseguraremos de 
compartir esa noticia tan pronto como podamos. 
 
Gracias por su continuo apoyo a la experiencia escolar de su hijo y a nuestro personal a medida que el 
año llega a su fin. ¡Estoy agradecido por nuestra asociación! 
 
Sinceramente, 
Elizabeth Kelley, directora 
____________________ 



[Перекладено за допомогою Google Translate] 
 
Шановні родини Джефферсонів! 
 
Протягом багатьох років ви, можливо, чули, як я представлявся на шкільних заходах, кажучи: «Для 
мене честь служити директором початкової школи Джефферсона». Тому з цілим рядом емоцій я 
оголошую про свій перехід на посаду директора початкової школи Лоуелла з 1 липня. 
Моє хвилювання щодо цієї нової пригоди не змінює моїх почуттів до спільноти Джефферсона. 
Мені подобаються шість років навчання в Джефферсоні, і я так багато навчився від наших 
студентів, сімей та співробітників про те, що робить школу високої якості. У мене є багато спогадів 
про Джефферсона, які я буду носити з собою назавжди! 
 
Плануючи свій перехідний період, я залишаюся відданим тому, щоб кожен із 21 шкільного дня, 
який у нас залишився цього року, був найкращим для наших студентів, сімей і співробітників із 
Джефферсона, а також прокласти шлях для нового лідера. закінчено. Наразі керівництво 
державних шкіл Еверетта працює над тим, щоб заповнити мою посаду – і ми обов’язково 
поділимося цією новиною, як тільки зможемо. 
 
Дякуємо вам за те, що ви продовжуєте підтримувати шкільний досвід вашої дитини та наших 
співробітників, оскільки рік підходить до кінця – я вдячний за наше партнерство! 
 
З повагою, 
Елізабет Келлі, директор 
_____________________ 
[Переведено с помощью Google Translate] 
 
Уважаемые семьи Джефферсонов! 
На протяжении многих лет вы, возможно, слышали, как я представлялся на школьных 
мероприятиях словами: «Для меня большая честь служить директором начальной школы 
Джефферсона». Поэтому с целым рядом эмоций я объявляю о своем переходе на должность 
директора начальной школы Лоуэлла с 1 июля. 
 
Мое волнение по поводу этого нового приключения не меняет моих чувств к сообществу 
Джефферсона. Мне очень понравились шесть лет, проведенных в Джефферсоне, и я так много 
узнал от наших учеников, их семей и сотрудников о том, что такое школа высокого качества. У 
меня много воспоминаний о Джефферсоне, которые я буду хранить вечно! 
 
Планируя свой переход, я по-прежнему привержен тому, чтобы сделать каждый из 21 учебного 
дня, который у нас еще есть в этом году, самым лучшим для наших учеников, семей и сотрудников 
Джефферсона, а также проложить путь для нового лидера. над. В настоящее время руководство 
государственных школ Эверетта работает над тем, чтобы заполнить мою вакансию, и мы 
обязательно поделимся этой новостью, как только сможем. 
 
Спасибо за вашу постоянную поддержку обучения вашего ребенка в школе и наших сотрудников в 
конце года — я благодарен за наше партнерство! 
 
Искренне, 
Элизабет Келли, директор 



_______________________ 
[ جم باستخدام متر  Google Translate] 

األعزاء  جيفرسون  عائالت   ، 
   ربما  ، السني    مر عل 

   نفس   أقدم سمعتن 
 
ف إنه" ، بالقول المدرسية  األحداث  ف جيفرسون لمدرسة كمدير أعمل أن  ل   لشر  
مدرسة مدير منصب إل انتقال   أعلن المشاعر من مجموعة خالل من ، لذلك ".االبتدائية  Lowell (يوليو) تموز 1 من  بدًءا  االبتدائية . 

   الست  السنوات أحببت لقد .جيفرسون مجتمع تجاه مشاعري يغت   ال الجديدة المغامرة لهذه حماس   إن
   قضيتها  النر

 
جيفرسون ف  ، 

   جيفرسون من الذكريات من الكثت   لدي  .الجودة ة عالي مدرسة  يجعل ما  حول  وموظفينا  وعائالتنا  طالبنا  من الكثت   وتعلمت
النر  

األبد إل سأحملها  ! 
ًما  أظل  ، لالنتقال أخطط بينما     21 الـ المدرسة أيام من يوم كل بجعل ملتر 

لطالبنا  يكون أن يمكن  ما  أفضل العام هذا  لدينا  يزال ال  النر  
   وعائالتنا 

   .عل به ليقوم جديد لقائد الطريق وتمهيد - جيفرسون وموظف 
 
مدارس قيادة تعمل  ، الوقت هذا  ف  Everett  عل العامة  

   األخبار هذه  مشاركة عل وسنحرص  - منصن    ملء
 
ممكن وقت أقرب ف . 

اب مع  وموظفينا  المدرسية  طفلك لتجربة المستمر دعمك عل لك شكًرا  اكتنا  ممير   أنا  - نهايته من العام اقتر لشر ! 
 ،بإخالص

ابيث مديرة  ، كيل   إلت    
______________ 
[Đã dịch bằng Google Dịch] 
 
Các gia đình Jefferson thân mến, 
 
Trong những năm qua, bạn có thể đã nghe tôi giới thiệu về bản thân tại các sự kiện của trường bằng 
cách nói, “Tôi rất vinh dự được phục vụ với tư cách là hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Jefferson.” Vì vậy, 
với rất nhiều cảm xúc, tôi tuyên bố chuyển sang làm hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Lowell bắt đầu từ 
ngày 1 tháng Bảy. 
 
Sự phấn khích của tôi về cuộc phiêu lưu mới này không thay đổi tình cảm mà tôi dành cho cộng đồng 
Jefferson. Tôi đã yêu thích sáu năm của mình tại Jefferson và đã học được rất nhiều điều từ các học sinh, 
gia đình và nhân viên của chúng tôi về những gì tạo nên một trường học chất lượng cao. Tôi có rất nhiều 
kỷ niệm về Jefferson mà tôi sẽ mang theo mãi mãi! 
 
Khi tôi lên kế hoạch cho quá trình chuyển tiếp của mình, tôi vẫn cam kết biến mỗi ngày trong số 21 ngày 
học mà chúng ta vẫn có trong năm nay trở thành ngày tốt nhất có thể dành cho học sinh, gia đình và 
nhân viên Jefferson của chúng ta - và mở đường cho một nhà lãnh đạo mới đảm nhận kết thúc. Tại thời 
điểm này, ban lãnh đạo Trường Công lập Everett đang làm việc để đáp ứng vị trí của tôi - và chúng tôi 
chắc chắn sẽ chia sẻ tin tức đó ngay khi có thể. 
 
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ trải nghiệm trường học của con bạn và đội ngũ nhân viên của chúng tôi 
khi năm học sắp kết thúc - Tôi rất biết ơn vì sự hợp tác của chúng tôi! 
 
Trân trọng, 
Elizabeth Kelley, hiệu trưởng 


