Caras famílias e membros da comunidade de Everett,
Ao assumir meu papel de Superintendente das Escolas Públicas de Everett, gostaria de
expressar minha sincera gratidão pela confiança que vocês depositam em nossas escolas.
Humildemente sinto-me honrada com a oportunidade de servir-lhes, aos alunos e a toda a
cidade de Everett.
Desde o início da semana passada, mergulhei no distrito visitando várias escolas, encontrandome com seus funcionários e do escritório central e estabelecendo relacionamentos com
parceiros externos. Tornei-me essencialmente uma estudante de Everett, e há muito mais a
aprender e muito trabalho a ser feito.
Como mãe, entendo que a força de qualquer comunidade escolar depende de uma parceria
significativa entre as escolas, nossos educadores e nossas famílias, todos trabalhando juntos
para garantir que nossos alunos alcancem a excelência acadêmica. Sem vocês, não podemos
ter sucesso nesse empreendimento.
Como vocês são um parceiro crítico para garantir o sucesso de seus filhos, é importante que
sua voz seja ouvida enquanto moldamos nosso caminho como distrito. Como parte do meu
plano inicial, estarei trabalhando durante o dia em diferentes horários e vários locais em toda a
cidade para melhor acomodar os horários de nossas famílias. Enquanto isso, lembre-se de que
existe uma oportunidade de fornecer feedback ao distrito sobre as prioridades de financiamento
sob a Lei de Oportunidades para Estudantes, preenchendo uma pesquisa que pode ser
encontrada no site das Escolas Públicas de Everett ou em https://tinyurl.com/EPSSOA.
Seria negligente se falhasse em ressaltar a paixão e a dedicação demonstradas por quem já
conheci. Todos continuam demonstrando que as Escolas Públicas de Everett são, no sentido
mais verdadeiro da palavra, uma comunidade. Estou excepcionalmente orgulhosa de agora me
considerar um membro e espero trabalhar com todos vocês enquanto aprimoramos o trabalho
exemplar que atualmente é oferecido no distrito.

Atenciosamente,

Priya Tahiliani
Superintendente das Escolas

