مساء الخير أُسر ميلر الكرام ،
نأمل أن تصلكم هذه الرسالة اإللكترونية وأنتم وأحبائكم بصحة ومعنويات جيدة .أغتنم هذه الفرصة ألشكركم جميعا ً فرداً فرداً
على الدعم المستمر الذي قدمتموه ألطفالكم ومجتمعنا التعليمي خالل هذه األوقات غير المسبوقة .لقد اضطررنا جميعًا خالل
األشهر الثالثة الماضية القيام بالعديد من التعديالت الغير متوقعة وغير مثالية ومرهقة في بعض األحيان  ،لكن قام مجتمع
ميلر باالستجابة لهذه التعديالت بدعم ال يتزعزع وصبر ثابت يشكركم فريق ميلر عليه جزيل الشكر ! تبقى العديد من األسئلة
التي لم يتم الرد عليها حول العام المقبل  ،وتعمل لجنة مؤلفة من قيادة القطاع التعليمي والموظفين والطالب وأولياء األمور
بجد إلنشاء خطط متعددة لسيناريوهات مختلفة قد تكون ممكنة إلعادة فتح المدرسة في العام المقبل .سوف أشارك وأتواصل
مع مجتمع ميلر عندما تصبح القرارات نهائية .يمكن العثور على معلومات هامة عن الفصول الدراسية والمدرسة والقطاع
على موقع مدرسة ميلر  ،https://miller.dearbornschools.org/يرجى تخصيص بعض الوقت للمراجعة حسب
ً
موجزا عن رياض األطفال وآخر أخبار القطاع والمدرسة.
تقريرا
الحاجة .تتضمن آخر التحديثات
ً
تواريخ مهمة قادمة:
مرفق ضمن هذا البريد اإللكتروني تفاصيل هامة متعلقة باجتماع معلوماتي لألهالي على موقع زوم بشأن اعتماد معايير
برامج القراءة  /الكتابة والرياضيات الثانوية.
توزيع المواد الغذائية من قِبل مؤسسة غلينرز يوم  ،الثالثاء  2حزيران /يونيو  2020في  ، 11:00وتشمل القائمة على
الدجاج الحالل /أرز أبيض  /زبدة الفول السوداني  /عصير البرتقال /الجوز  /الزبيب  /صلصة السباغيتي  /خليط من فواكه
 /صلصة التفاح المعلبة.
سيخضع الطالب لتقييم الـ  i- Readyابتدا ًء من  8حزيران /يونيو  . 2020 ،من المهم جدا ً
أن يقوم الطالب بواجباتهم وأعمالهم المدرسية بأنفسهم أن ويبذلوا قصارى جهدهم للسماح بتحديد المستوى المناسب
لمهاراتهم في القراءة أثناء فترة التعلم الصيفي.
سيتم توزيع بطاقة العالمات للمرحلة االبتدائية عن طريق رابط تواصل األهالي اإللكتروني ،)Parent Connect) -وما زال
لدى الطالب الوقت هذا األسبوع الستكمال الدروس على موقع  i- Readyومهام صفوف جوجل الدراسية للحصول على
االئتمان الكامل.

هام -توزيع وجمع مواد ولوازم الطالب –الرجاء من فضلكم عدم إحضار
الطالب
جميع طالب ميلر من الروضة إلى الصف الخامس

متى  :الخميس  4حزيران  /يونيو 2020
الروضة إلى الثاني  :سيجري توزيع وجمع المواد بين الـ  1 -12ظهرا ً
الثالث إلى الخامس  :سيجري توزيع وجمع المواد بين الـ  2 -1ظهرا ً

ماذا:
توزيع وجمع المواد الطالبية وحزم تعلم الرياضيات الصيفية .سيتم ترتيب المعلمين حسب الترتيب األبجدي وسيتم وضع
عالمة واضحة مكتوب عليها اسم المعلم.
أين:
موقف سيارات مدرسة ميلر األساسي الرصيف أمام كوتر
طالب الروضة وطالب الصف الثالث
موقف سيارات مدرسة ميلر األساسي الرصيف أمام ميلر
طالب الصف الرابع
مدرسة ميلر موقف الحافلة إلنزال الطالب
طالب الصف الثاني وطالب الصف الخامس
لماذا:
يُطلب من أولياء األمور اخذ أغراضهم وتسليم كتب الصفوف والمكتبات .لن يتم جمع أجهزة  Chromebook؛ سيحتفظ
الطالب بجهاز  Chromebookطوال فصل الصيف للتعلم في الصيف.
كيف:
 .1يضع اآلباء كتب تحديد مستوى القراءة  /العلوم  /الصف  /المكتبة في صندوق سيارتهم .
 .2يقود ولي األمر إلى المنطقة المحددة ويفتح صندوق السيارة  ،في حال القدوم إلى المدرسة سيراً على األقدام
الرجاء االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي.
 .3سيقوم المعلم بوضع ممتلكات الطالب في الصندوق وإخذ كتب تحديد مستوى القراءة وكتب الفصول الدراسية وكتب
المكتبة .
مالحظة:
الرجاء عدم إحضار الطالب
التأكد من وضع جميع الكتب في صندوق السيارة
عدم الخروج من السيارة
إذا عملنا جميعًا معًا  ،وقدنا سيارتنا ببطء واتبعنا التوجيهات  ،فستسير األمور بسالسة  ،شكرا ً جزيالً مسبقا ً على التحلي
بروح الفريق والعمل الجماعي .
نتمنى لكم أسبوعا ً رائعا ً!
مع كل االحترام،
فريق ميلر

