
          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   

https://docs.google.com/document/d/1ePqmOPc9vwYVpE2rBeQTb06a17-l2F1VUCMQCT488Cc/edit?ts=5edd4c53


 ، كرامال ميلرابتدائية عائالت  مساء الخير

  

 !خير ويستمتعون باليوم الجميليكون الجميع ب أن أتمنى

على  الجميع لشكرأخرى مرة  هذه الفرصة اغتنام ميلرفريق يسر  ٢۰٢۰ - ٢۰١۹ الدراسيالعام  ونحن ندخل األسبوع األخير من

 ميلر فيالتعليمية  البيئةت ، أصبح والتواصل التعاونلهذا نتيجة  .على مدار السنةه م بالذي قمتوالعمل الجماعي  دعمكم المستمر

  .لكم على ذلك جزيل الشكرما كان عليه باألمس ، واليوم م ىأقو

رائع أن نرى جميع الطالب ال من وكان ، نجاحاً كبيراً  الخميسة الذي جرى يوم درسيالم واللوازمالمواد  واستالمتوزيع  يوم َشِهدَ -1

لدينا ي بق،  ميلرطالب من  بطالمواد مدرسية مخصصة للتوزيع لكل  حقيبة 654من بين ا اليوم في هذ  .وأولياء األمور الذين شاركوا

الموجودة في الصناديق وضعها ، فيرجى  عادتها إلى الصفوفإأو لوازم يجب مواد  أي إذا كان لدى الطالب  .محقيبة لواز 40فقط 

تلموا أهالي الطالب الذين لم يسب غداً االتصال . كما سيتمم المعلاسم مع مالحظة تتضمن اسم الطالب ورسة للمدالباب الرئيسي  بجوار

فسيتم إعادة  ، استالم هذه المواد غداً إذا لم يتم .  مساءً  ٢-۰١الساعة  ستالم المواد بينال الحضور منهم وسيطلبهم بعد م أبنائلواز

      . بها والتبرعتصنيعها 

مستوى لتحديد تقييم الالقيام بطالب ميلر ، يطلب من جميع  ۰٢۰٢،  يونيو /حزيران ٨في  لتقييميةالقراءة ا نافذةReady -iيفتح -2

من المهم للغاية  .متقيياليكتمل  إلى أنرشادية اإل الدروسالطالب  تلقائيًا ولن يبدأ التقييمعند تسجيل الدخول ، سيبدأ  .الصحيح القراءة

  .أي مساعدة ، مما يضمن حصولهم على دروس القراءة المناسبة خالل أشهر الصيفا يتلقوأال و بأنفسهمأن يكمل الطالب أعمالهم 

ً يجب     !   بقدراتهم والثقةاية السؤال بعن قراءةو قييمزم للقيام بالتالوقت الكافي / الال ويأخذونتأنى الطالب أن ي أيضا

اء هذا الثالث المرحلة اإلعدادية إلىبانتقالهم  واالحتفال امسب الصف الخم طالتكريبوم فريق ميلر لخامس: سيقتكريم طالب الصف ا -3

م حفل حصري لطالب الصف الخامس وأولياء أموره ١:۰۰الساعة  عندالصباحي  السيدة صفمع  بداية ٢۰٢۰ يونيو حزيران / ۹

تمت مشاركة تفاصيل الحدث مسبقًا وتم  .الي من المبنىبالقرب من الجانب الشم الطالب وإنزال يصالإسيقام الحفل في نقطة .  فقط

  .وأسرهم الخامس الصفطالب  نتطلع إلى احتفال خاص مع .إرفاق نشرة إعالنية

      ماليكو العام د. المشرف رسالة  -4

، على الصبر  ميلر شكًرا لك ، مجتمع .بالنسبة للكثيرين أسلوب حياة جديدلقد كانت سنة رائعة ، وإن كانت سنة مليئة بعدم اليقين و

 .٢۰٢١-٢۰٢۰ويتطلع إلى عام دراسي رائع  ميلر يصلي فريق .وااللتزام تجاه األطفال خالل هذه األوقات غير المسبوقة

 ! ممتعةصيفية  عطلةائالتكم ولع مأتمنى لك

  

 حترام،مع كل اال

  

  ميلرابتدائية فريق 
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