June, 7, 2020
Good Afternoon Miller Families,

Hope all are well and enjoying the beautiful day!
As we enter the final week of the 2019 – 2020 school year Team Miller welcomes the opportunity to
again thank each of you for the steadfast support and teamwork throughout the year. As a result of
your communication and teamwork Miller’s Learning Community is stronger today than it was
yesterday and we thank you.
1) Materials distribution and collection on Thursday was a great success, it was great to see all
the students and parents who participated. Of the 654 students attending Miller we were left
with 40 bags of student materials. If students have classroom materials that need to be
returned please drop them off in the boxes by the main door with a note listing students
name and teacher. Families who have not picked up materials will be contacted tomorrow
and required to pick up materials between 10 – 2 P.M. If materials are not picked up, they will
be recycled and donated.
2) I-Ready Reading Diagnostic window opens tomorrow June 8th, 2020, all Miller students are
required to take the reading diagnostic for proper reading placement. Upon logging in
students will automatically begin the diagnostic and will not begin instructional lessons until
the diagnostic has been complete. It is critically important students complete their own work
and receive no assistance, doing so ensure they are assigned the proper reading lessons over
the summer months. While taking the diagnostic students should take their time, read the
question carefully and believe in themselves!
3) 5th Grade Ceremony, Team Miller will be celebrating 5th Grade transition to middle school this
Tuesday June 9th, 2020 beginning with Ms. Alsabahi’s class at 1 P.M. The ceremony is exclusive
to fifth grade students and their parents. The ceremony will take place in the bis drop off near
the North side of the building. Event details were previously shared and a flyer is attached.
We look forward to a special celebration with Miller 5th grade students and their families.
4) Superintendent Maleyko’s message

It has been a wonderful year, albeit a year filled with uncertainty and a new normal of life for many.
Thank you, Miller Community, for the patience and commitment to children during these most
unprecedent of times. Team Miller prays and looks forward to a fantastic 2020-2021 school year.
Wishing you and yours a restful summer break!

Respectfully,

Team Miller

مساء الخير عائالت ابتدائية ميلر الكرام ،

أتمنى أن يكون الجميع بخير ويستمتعون باليوم الجميل!
ونحن ندخل األسبوع األخير من العام الدراسي  ٢۰٢۰ - ٢۰١۹يسر فريق ميلر اغتنام هذه الفرصة مرة أخرى لشكر الجميع على
دعمكم المستمر والعمل الجماعي الذي قمتم به على مدار السنة .نتيجة لهذا التعاون والتواصل  ،أصبحت البيئة التعليمية في ميلر
أقوى اليوم مما كان عليه باألمس  ،ولكم على ذلك جزيل الشكر .
-1ش َِه َد يوم توزيع واستالم المواد واللوازم المدرسية الذي جرى يوم الخميس نجاحا ً كبيرا ً  ،وكان من الرائع أن نرى جميع الطالب
وأولياء األمور الذين شاركوا  .في هذا اليوم من بين  654حقيبة مواد مدرسية مخصصة للتوزيع لكل طالب من طالب ميلر  ،بقي لدينا
فقط  40حقيبة لوازم .إذا كان لدى الطالب أي مواد أو لوازم يجب إعادتها إلى الصفوف  ،فيرجى وضعها في الصناديق الموجودة
بجوار الباب الرئيسي للمدرسة مع مالحظة تتضمن اسم الطالب واسم المعلم  .كما سيتم غدا ً االتصال بأهالي الطالب الذين لم يستلموا
لوازم أبنائهم بعد وسيطلب منهم الحضور الستالم المواد بين الساعة  ٢-١۰مسا ًء .إذا لم يتم استالم هذه المواد غدا ً  ،فسيتم إعادة
تصنيعها والتبرع بها .
 -2يفتح i-Readyنافذة القراءة التقييمية في  ٨حزيران /يونيو  ، ٢۰٢۰ ،يطلب من جميع طالب ميلر القيام بالتقييم لتحديد مستوى
القراءة الصحيح .عند تسجيل الدخول  ،سيبدأ التقييم تلقائيًا ولن يبدأ الطالب الدروس اإلرشادية إلى أن يكتمل التقييم .من المهم للغاية
أن يكمل الطالب أعمالهم بأنفسهم وأال يتلقوا أي مساعدة  ،مما يضمن حصولهم على دروس القراءة المناسبة خالل أشهر الصيف .
يجب أيضا ً أن يتأنى الطالب ويأخذون الوقت الكافي  /الالزم للقيام بالتقييم وقراءة السؤال بعناية والثقة بقدراتهم !
 -3تكريم طالب الصف الخامس :سيقوم فريق ميلر بتكريم طالب الصف الخامس واالحتفال بانتقالهم إلى المرحلة اإلعدادية هذا الثالثاء
 ۹حزيران  /يونيو  ٢۰٢۰بداية مع صف السيدة الصباحي عند الساعة  ١:۰۰حفل حصري لطالب الصف الخامس وأولياء أمورهم
فقط  .سيقام الحفل في نقطة إيصال وإنزال الطالب بالقرب من الجانب الشمالي من المبنى .تمت مشاركة تفاصيل الحدث مسبقًا وتم
إرفاق نشرة إعالنية .نتطلع إلى احتفال خاص مع طالب الصف الخامس وأسرهم .
 -4رسالة المشرف العام د .ماليكو
شكرا لك  ،مجتمع ميلر  ،على الصبر
لقد كانت سنة رائعة  ،وإن كانت سنة مليئة بعدم اليقين وأسلوب حياة جديد بالنسبة للكثيرين ً .
وااللتزام تجاه األطفال خالل هذه األوقات غير المسبوقة .يصلي فريق ميلر ويتطلع إلى عام دراسي رائع .٢۰٢١-٢۰٢۰
أتمنى لكم ولعائالتكم عطلة صيفية ممتعة !

مع كل االحترام،

فريق ابتدائية ميلر

