
Sweetwater Community, Families, and Friends, 
 
It is with an immense amount of emotion that I share the following news. I have 
been asked to fill a new position at the district office; I am accepting the role of 
Executive Director of Continuous Quality Improvement. I wanted to be sure that 
you had accurate information before misinformation occurs about my upcoming 
departure. 
 
This is obviously a very difficult, very bittersweet moment for me, but it is a 
calling nonetheless.  While this position will allow me the opportunity to create a 
positive impact on and positive outcomes for larger numbers of children, 
stakeholders, and schools, my heart is obviously here at Sweetwater and with this 
community and with our kids. I love this place with all my heart.  It is truly my 
home away from home, and your kids mean the world to me.  I am forever grateful 
for the opportunity I have had to serve as your principal.   
 
I will make your students aware of this change this afternoon.   Additionally, 
please know that I am still your proud principal for the time being and will be until 
my successor is appointed.  Information regarding your input into that process will 
be communicated via email to you later today.   I am confident that we will find an 
amazing individual to fill the role of principal here at our great school.   
 
Thank you for your support, and as always, Go Patriots! 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Comunidad Sweetwater, familias y amigos, 
 
Es con una inmensa emoción que comparto la siguiente noticia. Me pidieron que ocupara un 
nuevo puesto en la oficina del distrito; Estoy aceptando el papel de Director Ejecutivo de Mejora 
Continua de Calidad. Quería estar seguro de tener  información precisa antes de que se produzca 
información errónea sobre mi próxima partida. 
 
Este es obviamente un momento muy difícil y muy agridulce para mí, pero no obstante es un 
llamado. Si bien esta posición me dará la oportunidad de crear un impacto positivo y resultados 
positivos para un mayor número de niños, partes interesadas y escuelas, mi corazón está 
obviamente aquí en Sweetwater y con esta comunidad y con nuestros niños. Amo este lugar con 
todo mi corazón. Es realmente mi hogar lejos de casa, y sus hijos significan mucho para mí. 
Siempre estoy agradecido por la oportunidad que he tenido de servirle como su director. 
 
Informaré a sus alumnos de este cambio esta tarde. Además, sepa que todavía soy su orgulloso 
director por el momento y lo seré hasta que se nombre a mi sucesor. La información sobre su 



aporte en este proceso se le comunicará hoy por correo electrónico más tarde.  Estoy seguro de 
que encontraremos una persona increíble para desempeñar el papel de director aquí en nuestra 
gran escuela. 
 
¡Gracias por su apoyo y, como siempre, Go Patriots 

............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
Cộng đồng Sweetwater, Gia đình và Bạn bè, 
 
Đó là với một lượng lớn cảm xúc mà tôi chia sẻ những tin tức sau đây. Tôi đã được yêu cầu điền 
vào một vị trí mới tại văn phòng huyện; Tôi đang chấp nhận vai trò Giám đốc điều hành của Cải 
tiến chất lượng liên tục. Tôi muốn chắc chắn rằng bạn đã có thông tin chính xác trước khi thông 
tin sai lệch xảy ra về sự ra đi sắp tới của tôi. 
 
Đây rõ ràng là một khoảnh khắc rất khó khăn, rất buồn vui đối với tôi, nhưng dù sao nó cũng là 
một cuộc gọi. Mặc dù vị trí này sẽ cho phép tôi có cơ hội tạo ra tác động tích cực và kết quả tích 
cực cho số lượng lớn trẻ em, các bên liên quan và trường học, nhưng trái tim tôi rõ ràng là ở đây 
tại Sweetwater và với cộng đồng này và với trẻ em của chúng tôi. Tôi yêu nơi này bằng cả trái 
tim. Nó thực sự là nhà của tôi xa nhà, và những đứa trẻ của bạn có nghĩa là thế giới đối với tôi. 
Tôi mãi mãi biết ơn cơ hội mà tôi đã phải làm hiệu trưởng của bạn. 
 
Tôi sẽ làm cho sinh viên của bạn nhận thức được sự thay đổi này chiều nay. Ngoài ra, vui lòng 
biết rằng tôi vẫn là hiệu trưởng đáng tự hào của bạn trong thời gian này và sẽ cho đến khi người 
kế nhiệm của tôi được bổ nhiệm. Thông tin liên quan đến đầu vào của bạn vào quá trình đó sẽ 
được truyền đạt qua email cho bạn sau hôm nay. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm thấy một cá 
nhân tuyệt vời để hoàn thành vai trò hiệu trưởng ở đây tại ngôi trường tuyệt vời của chúng ta. 
 
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn, và như mọi khi, Go Patriots! 


