
 
 
Good Evening Jefferson Families,  
This is Principal Alexan calling with my regular Sunday evening message.  
Happy Memorial Day weekend! 
 
Mark your Calendars and visit our website at www.gusd.net/jefferson for more information.  
 
May 28 – Memorial Day – School is CLOSED. 
May 30 – 100th Anniversary of First Armenian Republic Assemblies 
June 1 – Kindergarten Sing at 8:30 a.m. 
June 6 – Sixth Grade Promotion; Last Day of school. This is a Minimum Day AND a Banking Day. 
 
Thank you to all our Volunteers who attended the annual Volunteer Appreciation event last week.  Volunteers 
received a Certificate of Recognition from Assembly Member Laura Friedman and a special pin. 
 
Reminders 
There have been a few traffic and safety incidents lately around our school.  Please do not drop off children on 
the opposite side of the street or ask children to run across a street to get to you or your car.  Keep our children 
safe by using sidewalks and crosswalk.   
 
Also, please use the walking gate on Justin Street if your children are walking to and from school.   
 
Remember to update your child's information.  Instead of filling out paper forms next school year, update 
student and parent contact information, and emergency contacts electronically for 2018-19 at your 
convenience.  
 
My Tip of the Week 
Please download the GUSD app and receive district and school messages and notifications.    
 
 
Thank you for listening and have a good night.  
 
Ջեֆրսոն Տարրական դպրոցի Սիրելի Ծնողներ, 
Այսու տեղեկացնում ենք որ չորեքշաբթի, մայիսի 30-ին, Ջեֆրսոն դպրոցի դահլիճում, մեր 
աշակերտությունը տոնելու էՀայաստանի Առաջին Անկախ Հանրապետության հռչակման 100-ամյակը: 
Այս առիթով տեղի են ունենալու աշակերտական երկու հանդեսներ որոնց սիրով հրավիրված են 
մասնակցելու նաև մեր ծնողները: 
Նախակրթարանից երրորդ դասարանցիների հանդեսը կայանալու է կեսօրից հետո ժամը 1:00-ից 1:40-ը, 
իսկ չորրորդից վեցերորդ դասարանցիների հանդեսը՝ ժամը 2:00-ից 2:40-ը: 
Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու և վայելելու ձեր զավակների ելույթները, որոնք նրանք սիրով 
պատրաստել են ձեզ համար: 

 

http://www.gusd.net/jefferson

