
Good Evening Jaybird Families. We hope everyone is having a wonderful weekend. Our fourth week 

of school was filled with learning, collaborating and mastering objectives. We also enjoyed showing 

our school spirit to promote healthy attendance. We know that engaging in learning daily helps our 

scholars meet goals and increase achievement. Let's give our best to stay healthy and be present.  

  

We are very proud of our scholars for bringing their OneCards daily to school. We are highlighting 

our classes who have 100% participation. Will your class be in the 100 club?  

This Monday, September 20th we encourage everyone to wear jeans and green to mark the 

beginning of our Start with Hello Week program.  

  

This Wednesday, September 22nd, we have our All Aboard to New Horizons Virtual Family Fun 

Night. Don't miss this informative and fun Teams event. The link to join will be sent via ClassDojo 

and on Canvas. There will be games and prizes. Don't miss it!  

Thursday, September 23rd, you will receive your scholar’s interim report and Title I documentation.   

  

I would like to take this opportunity to thank everyone for their continued support. I am honored to be 

one of the 5 finalists for the Guilford County Schools Principal of the Year Award. This nomination 

and honor are not because of my work. It is because of the hard work of our entire AJE family 

including students, staff, families, and community. I invite you to continue working together to fulfill 

our vision of empowering scholars to explore their unique abilities through diverse and global 

learning.  

  

Finally, I want to remind all parents and families about the best ways to keep our campus safe. Many 

of us are on edge after the recent shooting at Mount Tabor High School, and those concerns are 

natural and understandable. But they can also lead to unnecessary panic when misinformation is 

shared on social media and in other ways. To help keep false rumors from spreading, please only 

share information that you can personally verify, and make sure you share it with the right people. If 

you hear or see something of concern, tell a school administrator, SRO or law enforcement, who will 

fully investigate the matter. And please remind your children that making threatening remarks, even 

if intended as a joke, can lead to serious legal consequences. By following these guidelines, we can 

ensure that our law enforcement partners are focused on what really matters. Thank you for your 

cooperation.  

  

Have a great evening and don't forget to wear green tomorrow. All Aboard to New Horizons.  

  

 

 

 



Buenas noches Familias Jaybirds. Esperamos que todos estén teniendo un fin de semana maravilloso. Nuestra 

cuarta semana de escuela estuvo llena de objetivos de aprendizaje, colaboración y dominio. También 

disfrutamos mostrando nuestro espíritu escolar para promover una asistencia saludable. Sabemos que 

participar en el aprendizaje diario ayuda a nuestros académicos a alcanzar metas y aumentar el rendimiento. 

Demos lo mejor de nosotros para mantenernos saludables y estar presentes.  

  

Estamos muy orgullosos de nuestros académicos por llevar sus OneCards diariamente a la escuela. 

Destacamos nuestras clases que tienen un 100% de participación. ¿Tu clase estará en el club de los 100?  

Este lunes 20 de septiembre animamos a todos a vestirse con jeans y algo color verde para marcar el 

comienzo de nuestro programa Empieza diciendo hola.  

  

Este miércoles, 22 de septiembre, tenemos nuestra Noche de Diversión Familiar Virtual Todos a Bordo Hacia 

Nuevos Horizontes. No se pierdan este informativo y divertido evento en Teams. El enlace para unirse se 

enviará a través de ClassDojo y en Canvas. Habrá juegos y premios. ¡No se lo pierdan!  

El jueves, 23 de septiembre, enviaremos a casa los reportes de calificaciones de la mitad del periodo y 

documentos de Titulo I.   

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos por su continuo apoyo. Me siento honrada 

de ser una de los 5 finalistas para el Premio al Director del Año de las Escuelas del Condado de Guilford. Esta 

nominación y honor no se deben a mi trabajo. Es debido al arduo trabajo de toda nuestra familia de Allen Jay, 

incluidos los estudiantes, el personal, las familias y la comunidad. Los invito a continuar trabajando juntos 

para cumplir con nuestra visión de capacitar a los académicos para explorar sus habilidades únicas a través 

de un aprendizaje diverso y global.  

  

Finalmente, quiero recordarles a todos los padres y familias sobre las mejores maneras de mantener nuestro 

campus seguro. Muchos de nosotros estamos nerviosos después del reciente tiroteo en la escuela Mount 

Tabor, y esas preocupaciones son naturales y comprensibles. Pero también pueden llevar a un pánico 

innecesario cuando la desinformación se comparte en las redes sociales y de otras maneras. Para ayudar a 

evitar que se propaguen rumores falsos, solo comparta información que pueda verificar personalmente y 

asegúrese de compartirla con las personas adecuadas. Si escucha o ve algo preocupante, informe a un 

administrador de la escuela, SRO o a la policía, quienes investigarán a fondo el asunto. Y por favor recuerde a 

sus hijos que hacer comentarios amenazantes, incluso si pretende ser una broma, puede tener graves 

consecuencias legales. Al seguir estas pautas, podemos asegurarnos de que nuestros socios encargados de 

hacer cumplir la ley se centren en lo que realmente importa. Gracias por su ayuda.  

  

Que tengan una gran noche y no se olvides de vestir de verde mañana. Todos a bordo hacia nuevos 

horizontes.  

 

 



تعاون اور  یر جے برڈ فیملیز۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر ایک کا ہفتہ اچھا گزرا ہو گا۔ ہمارا اسکول کا چوتھا ہفتہ سیکھنے ، باہمی 

حاضری کو فروغ دینے کے لیے اپنے سکول کو مثبت جذبہ دکھانے میں بھی اچھا اقدام تھا۔ ہم    مقاصد سے تعلق رکھتا تھا۔ بہترین 

جانتے ہیں کہ روزانہ سیکھنے میں مشغول رہنے سے ہمارے علماء کو اہداف حاصل کرنے اور کامیابی میں اضافہ کرنے میں 

 پوری کوشش کریں اور مل کر آگے بڑھیں کہ صحت مند رہیں اور بہترین حاضری کو اپنا معمول بنا لیں۔  مدد ملتی ہے۔ آئیے اپنی 

 

 

فیصد    100   ہمیں اپنے طلباء اور طالبات پر فخر ہے جو روزانہ باقاعدگی سے اپنے ون کارڈ التے ہے۔ ہم اپنی ان کالسوں کو 

 ہوگی؟کیا آپ کی کالس سوفیصد کلب میں ہوگی؟   فیصد کلب میں نمائندگی 100   شرکت پر ان کی کالس کو 

ستمبر کو ہم سب کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اپنے ہیلو ویک پروگرام کے آغاز کے موقع پر جینز اور سبز   20اس پیر ، 

 لباس پہنیں۔ 

 

 

رکت کریں ۔ اس معلوماتی اور  ستمبر کو ، ہمارے پاس نیو ہورائزنز ورچوئل فیملی فین نائٹ پر ہمارے تمام ساتھی ش 22اس بدھ ، 

اور کینوس پر بھیجا جائے گا۔   ClassDojoتفریحی ٹیم کی تقریب کو معیشت مت بھولیے ۔اس تقریب میں شامل ہونے کا لنک 

 کھیل اور انعامات ہوں گے۔ اس تقریب میں ضرور شرکت کیجیے!  

 دستاویزات موصول ہونگے۔    Iٹائٹل  ستمبر ، آپ کو آپ کے طلباء و طلبات کی عبوری رپورٹ اور   23جمعرات ، 

 

 

فائنلسٹ میں   5میں اس موقع پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں ۔ مجھے گیلفورڈ کاؤنٹی سکولز پرنسپل آف دی ایئر ایوارڈ کے 

خاندان کی محنت کی    AJEسے ایک ہونے پر فخر ہے۔ یہ نامزدگی اور عزت میرے کام کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے پورے 

سے ہے جس میں طلباء ، عملہ ، خاندان اور کمیونٹی شامل ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ مل کر کام جاری رکھیں تاکہ   وجہ 

 ہمارے علماء کو متنوع اور عالمی تعلیم کے ذریعے اپنی منفرد صالحیتوں کو دریافت کرنے کے اپنے نظریے کو پورا کرسکیں۔ 

دانوں کو اپنے کیمپس کو محفوظ رکھنے کے بہترین طریقوں کے بارے میں یاد دالنا چاہتی ہوں۔  آخر میں ، میں تمام والدین اور خان 

، اور یہ خدشات فطری اور قابل فہم    ماؤنٹ ٹیبور ہائی اسکول میں حالیہ شوٹنگ کے بعد ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں

وشل میڈیا اور دیگر طریقوں سے غلط معلومات شیئر کی  ہیں۔ لیکن وہ غیر ضروری گھبراہٹ کا باعث بھی بن سکتے ہیں جب س 

جائیں۔ جھوٹی افواہوں کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کے لیے ، براہ کرم صرف وہ معلومات شیئر کریں جس کی آپ ذاتی طور  

ھتے ہیں تو کسی  پر تصدیق کر سکیں ، اور یقینی بنائیں کہ آپ اسے صحیح لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کچھ سنتے یا دیک

سکول ایڈمنسٹریٹر ، ایس آر او یا قانون نافذ کرنے والے کو بتائیں ، جو اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گا۔ اور براہ کرم  

، چاہے مذاق ہی کیوں نہ ہو ، سنگین قانونی نتائج کا باعث بن سکتہے ہیں۔ ان    اپنے بچوں کو یاد دالئیں کہ دھمکی آمیز ریمارکس 

پر عمل کرتے ہوئے ، ہم اس بات کو یقینی بناسکتے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے شراکت دار اس بات تعاون پر آپ  ہدایات 

 کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 

 اور کل سبز پہننا نہ بھولیے گا۔شب بخیر  

   

 

Carla F. Ballesteros 

NBCT Middle Childhood, Ed. S. 
Allen Jay Elementary Principal 
floresc@gcsnc.com 
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