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Thông báo Hiệu trưởng Tạm thời tại trường Jason 
Lee 
 
Kính gửi các Nhân viên và Gia đình trường Jason Lee, 
 
Tôi hy vọng rằng quý vị đã có một mùa hè tuyệt vời và đang hướng tới một năm học sắp đến. 
Với sự đề bạt gần đây của Hiệu trưởng Isaac Cardona lên ban Giám đốc Cao Cấp Khu Vực, chúng 
tôi cảm thấy điều này rất là quan trọng để trường Jason Lee bắt đầu một năm học với một nhà 
lãnh đạo PPS giàu kinh nghiệm, người có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm với các nền tảng kỹ thuật 
số PPS của chúng tôi, khi chúng ta bước vào năm học trong một môi trường học tập trực tuyến. 
 
Tôi vui mừng để thông báo rằng cô Alma Velazquez sẽ là Hiệu Trưởng Tạm Thời của Trường Tiểu 
Học Jason Lee cho năm học 2020-2021. Cô Velazquez Hiệu trưởng tạm thời của trường Jason 
Lee, cô từ Trường Tiểu học Woodlawn, nơi cô đã đảm nhiệm vai trò Hiệu phó trong hai năm 
qua.Trước khi làm việc ở trường Woodlawn, cô đã từng là một giáo viên tiểu học và Giáo viên về 
Công việc Đặc biệt (TOSA) tại PPS và đã phục vụ ở PPS từ năm 2009.  Xin hãy cùng tôi chào đón 
Hiệu Trưởng Tạm Thời cô Velazquez đến với Trường Tiểu Học Jason Lee. 
 
Trong học kỳ mùa xuân, chúng tôi sẽ tham gia vào quá trình tuyển dụng hiệu trưởng cho Trường 
Tiểu Học Jason Lee cho năm học 2021-2022. Quá trình này sẽ bắt đầu với sự tham gia của các 
nhân viên và cộng đồng về các tính cách, kỹ năng và phẩm chất mà quý vị mong muốn ở vị trí 
hiệu trưởng tiếp theo của mình. Tôi sẽ gửi bản cập nhật về quy trình tuyển dụng vào đầu học kỳ 
mùa xuân. 
 
Hiệu trưởng tạm thời cô Velazquez sẽ bắt đầu tại trường Jason Lee vào Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 
8 và cô ấy sẽ sớm liên hệ với quý vị. Tôi mong được hỗ trợ các nhân viên, học sinh và gia đình tại 
Trường Tiểu Học Jason Lee trong năm học này.  
 
Trân trọng,   
 
Karl Logan 
Giám đốc Cao Cấp Khu Vực 
 


