Dear Edsel Ford Students, Parents and Families,
It is with mixed feelings that I share with you that I will be moving on from the principal
position at Edsel Ford High School. I cannot begin to tell you how much I will cherish the last 8
years of my life that I spent here.
I have officially accepted the role of principal at Riverside Middle School in the Crestwood
School District. As much as I will miss you all, I am prepared to accept this new challenge
because of my growth here at Edsel Ford.
During the last 8 years at Edsel Ford I have had the pleasure and privilege of watching hundreds
of students grow and develop and reach many milestones. A lot of those children I am lucky
enough to still see today and have watched them grow into wonderful alumni and young adults.
A big thank you to all the families and staff past and present that have supported and continue to
support Edsel Ford and myself. It has been an honor getting to know you all and I am going to
miss coming here on a daily basis and contributing to Edsel’s brand and legacy.
I want to again thank all of you for your support and confidence in me throughout the
past 8 years. I will certainly miss working in this community and the opportunity
to interact with such a special group of young men and women. I am very
proud of the faculty and staff of Edsel Ford High School and I know that they will continue
to work tirelessly to provide a high quality education for your children. It has
been my privilege to be the leader of such a proud, dedicated and hard working
community.
Kindest Regards,

Scott M. Casebolt
Principal
Edsel Ford High School

أهالي وطالب آدسل فورد األعزاء،

بشعور مختلط أخبركم بأنني سأنقل من مدير مدرسة آدسل فورد الثانوية .أخبركم بأنني افتخر بالسنوات الثماني األخيرة من
حياتي التي قضيتها هنا.
لقد قبلت رسميا ً دور المدير في مدرسة ريفرسايد المتوسطة في منطقة مدرسة كريستوود .بقدر ما سأفتقدكم جميعا ،أنا مستعد
لقبول هذا التحدي الجديد بسبب نموي هنا في آدسل فورد.
خالل السنوات الثماني الماضية في آدسل فورد ،كان من غاية سروري مشاهدة المئات من الطالب يكبرون و يتطورون
ويصلون إلى العديد من المراكز .كثير من هؤالء الطالب أنا محظوظ بما فيه الكفاية لرؤية ما زالت حتى اليوم وشاهدتهم
ينموا ليصبحو من روعة الخريجين والشباب.
شكرا جزيال لجميع العائالت والموظفين في الماضي والحاضر الذين دعموا وال يزالون يدعمون آدسل فورد ويدعموني .لقد
كان شرفا لي أن أتعرف عليكم جميعا وسأفتقد المجيء إلى هنا يوميا والمساهمة في اسم الثانوية آلدسل وخلودها.
وأود أن أشكركم جميعا مرة أخرى على دعمكم وثقتكم بي طوال السنوات الثماني الماضية .بالتأكيد سأفتقد العمل في هذا
المجتمع والفرصة للتفاعل مع مجموعة مميزة من الشباب والشابات .أنا فخور جداً بأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمدرسة
آدسل فورد الثانوية وأعلم أنهم سيستمرون اعمل بال كلل لتوفير تعليم عالي الجودة ألوالدكم .لقد كان من دواعي سروري أن
أكون قائدا لهذا المجتمع الفخور والمخلص والمجتهد.

ألطف التحيات،
سكوت م .كيسبولت
مدير
مدرسة آدسل فورد الثانوية

