
Good Evening Jefferson Families. 

Welcome to the 2020 – 2021 school year! 

And a special welcome to new Tiger Family members! 

This is Principal Alexan with my first message of the upcoming school year.  

Throughout the year, you will receive weekly emails/calls, on Sunday evenings, as well as 

special calls during the week. You will also receive communication from the district and 

your child’s teacher(s). It is critical that we have your correct email address and phone 

number. If you need to update your contact information, please log on to parent.gusd.net, 

and please check your email often.  

The first day of school is WEDNESDAY, August 19, 8:15 am. 

We are starting the year with students participating in a distance-learning model. Though 

school will look different, we are excited to get to know our new students and begin 

building meaningful relationships as well as reconnecting with our returning students.   

So much is happening so quickly during these unprecedented times. Please know that the 

health and safety of all students and staff is our foremost concern. I can assure you that 

we will be following all our district’s protocols and procedures and we will provide a robust 

and engaging instructional program for our students, which meet the instructional minutes 

specified by the state.  

Our office hours are 7:30 am to 4:00 pm daily.   

You can reach us via email at jefferson@gusd.net or by calling us at (818) 243 4279.  Our 

goal is to answer all your questions as efficiently as possible. Given the current regulations, 

we ask that you email or call us to make appointments first if you have further questions. 

You can also email me at aalexan@gusd.net 

Please know that we will have the following events: 

 Separate TK,  K traditional, and K FLAG Orientations before school begins 

 Student Supplies Distribution Day  

 Welcome Back Coffee with the Principal  

Look for more information and specific dates in upcoming emails. I look forward to seeing 

you soon.  

 

Have a good evening.  
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Բարի երեկո Ջեֆերսոնի ընտանիքներ, 

Բարի գալուստ 2020 - 2021 ուսումնական տարուն: 

Սա տնօրեն Ալեքսանն է ՝ գալիք ուսումնական տարվա իմ առաջին ուղերձով: 

Ողջ տարվա ընթացքում կստանաք շաբաթական էլեկտրոնային փոստեր / զանգեր, կիրակի 

երեկոյան, ինչպես նաև հատուկ զանգեր շաբաթվա ընթացքում:  

Դուք կստանաք նաև հաղորդակցություն շրջանից և ձեր երեխայի ուսուցչից: Կարևոր է, որ մենք 

ունենք ձեր ճիշտ էլփոստի հասցեն և հեռախոսի համարը: 

Դպրոyի առաջին օրն է `  Չորեքշաբթի, օգոստոսի 19, 8:15ին  : 

Մենք տարին սկսում ենք հեռավար ուսուցման մոդելին մասնակցող ուսանողների կողմից: 

Չնայած որ դպրոցն այլ տեսք կունենա, մենք ոգևորված ենք ծանոթանալու մեր նոր ուսանողներին 

և սկսում ենք իմաստալից հարաբերություններ կառուցել և նորից կապվել մեր վերադարձած 

ուսանողների հետ: 

Այս աննախադեպ ժամանակներում այդքան արագ է տեղի ունենում: Խնդրում ենք իմանալ, որ 

բոլոր ուսանողների և անձնակազմի առողջությունն ու անվտանգությունը մեր գլխավոր խնդիրն 

են: Կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ մենք կհետևենք մեր շրջանի բոլոր արձանագրություններին 

և ընթացակարգերին և մեր ուսանողների համար կտրամադրենք ուժեղ և ներգրավված 

ուսուցողական ծրագիր, որը բավարարում է պետության կողմից սահմանված նվազագույն 

ուսումնական րոպեները: 

 

Մեր գրասենյակի աշխատանքային օրերն են ամեն օր առավոտյան 7: 30-ից 4: 00: 

Կարող եք մեզ ուղարկել էլ. Փոստի միջոցով jefferson@gusd.net  կամ զանգահարելով մեզ (818) 243 

4279 հեռախոսահամարով: Մեր նպատակն է հնարավորինս արդյունավետ կերպով պատասխանել 

ձեր բոլոր հարցերին: Հաշվի առնելով գործող կանոնակարգերը, մենք խնդրում ենք, որ դուք էլ-

նամակ ուղարկեք կամ զանգահարեք մեզ ՝ նշանակումներ կատարելու համար: 

Կարող եք նաև ինձ էլ.փոստով ուղարկել` aalexan@gusd.net . 

Խնդրում ենք իմանալ, որ մենք կունենանք հետևյալ իրադարձությունները. 

• Նախքան դպրոցն սկսելը TK և K/FLAG K հանդիպումներ. 

• Ուսանողների նյութեր  Բաշխման օր. 

• Բարի գալուստ սուրճ տնօրենի հետ. 

 

Ապագա էլեկտրոնային հասցեներում փնտրեք ավելի շատ տեղեկատվություն և հատուկ 

ամսաթվեր: 

Ես անհամբերությամբ սպասում եմ շուտով ձեզ տեսնելու: 

Բարի երեկո: 


