
Hello!  My name is Ms. Siciliano.  Welcome to my second grade class!  I am very excited to be 
your teacher for the upcoming school year.  This year has brought a lot of change and while we 
will be starting back remotely, I am looking forward to working with you and your family this year.  
 
In the upcoming school year, the safety of our students is our very top priority. Miller will be 
implementing many new school-wide safety precautions based on state, local, district and CDC 
health guidelines as a part of our district’s Return to School Plan. I will keep you updated on the 
Return to School Plan as our school works with your family to provide a meaningful learning 
experience for your child!  
 
This year, our district will be transitioning to a new Learning Management System called 
Schoology.  I will be sharing information about how your child will be able to log in and access 
grade level assignments, resources, and materials next week as a part of our orientation next 
week.  There will be a materials distribution day for my class onThursday, September 3, 2020. If 
I did not schedule an appointment please email at sicilim@dearbornschools.org to set up a time. 
I will be able to provide you with more information about the new school year as well as 
materials that we will be using for the start of school.  
 
Please feel free to contact me with any questions you may have at 
sicilim@dearbornschools.org  and stay tuned to the https://miller.dearbornschools.org/  for more 
information about the first week of school. 
 
I look forward to meeting you soon and wish you and your family a great start to the new school 
year.  
 
 

 مرحبا! اسمي هو ______________. مرحًبا بكم في صفي ___! أنا متحمس جًدا لكوني مدرسك للعام الدراسي القادم  ٢٠٢٠-٢٠٢١.
 لقد أحدث هذا العام الكثیر من التغییر ، وبینما سنعود من جدید عن ُبعد ، أتطلع إلى العمل معك ومع أسرتك هذا العام.

 
 في العام الدراسي القادم ، تعتبر سالمة طالبنا على رأس أولویاتنا. تنفذ مدرسة مكدونالد  العدید من احتیاطات السالمة الجدیدة على مستوى

 المدرسة استناًدا إلى اإلرشادات الصحیة الخاصة بالوالیة والمحلیة والمنطقة ومركز السیطرة على األمراض كجزء من خطة العودة إلى
 المدرسة في مدارس دیربورن . سأبقیك على اطالع دائم بخطة العودة إلى المدرسة حیث تعمل مدرستنا مع أسرتك لتوفیر تجربة تعلیمیة مفیدة

 لطفلك!

 
 هذا العام ، ستنتقل منطقتنا إلى نظام إدارة تعلم جدید یسمى Schoology. سأشارك معلومات حول كیفیة تمكن ولدكم من تسجیل الدخول

 والوصول إلى مهام مستوى الصف الدراسي، مواد األسبوع المقبل التعلیمیة هي كجزء من توجهاتنا الدراسیة.. وسأكون قادًرا على لتزویدك
 بمزید من المعلومات حول العام الدراسي الجدید باإلضافة إلى المواد التي سنستخدمها لبدء المدرسة.

 
 ال تتردد في االتصال بي بخصوص أي أسئلة قد تكون لدیكم وابقوا على اطالع على https://.dearbornschools.org/ لمزید من

 المعلومات حول األسبوع األول من المدرسة.
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 أتطلع إلى مقابلتك قریًبا وأتمنى لك ولعائلتك بدایة رائعة للعام الدراسي الجدید.


