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Important March Dates

Check-in and Student Drop Off – Help!


– March is Reading Month Begins
th
 8 – PTA Meeting / Open House 9 a.m. Miller
Cafeteria
 10th – Daylight Savings Time, move clocks
forward 1 HOUR, Sunday Night
 13th – Late Start
 28th – Literacy Night
 April 1st April Fools Day

Please ensure you check-in to the Office anytime you
are entering Miller Elementary . Be prepared to
present a valid Michigan ID / Driver License when
picking up your child. Do not drop students off across
the street on Lois, parents are risking the safety of
their child when they do not use the appropriate drop
off zone on the school side of Lois or the parking lot.
Please travel at a low rate of speed, taking your time
ensures everyone remains safe! Working together is
the only way forward, thanks for being proactive with
safety and making our community a safe place for all.

1st

A Message from Mr. Awada
Greetings Miller Families, looking forward to an
exciting March is Reading Month (MRM) filled with
wonderful and exciting learning activities for all to
enjoy. Attached is a (MRM) Calendar listing
wonderful and engaging educational opportunities
students will partake in throughout the month of
March. Our next PTA / Open House Meeting is
scheduled for Friday March 8th , at 9 a.m. in the
Miller Cafeteria. Friendly reminder all subject matter
discussed with parents are being discussed in with
students in hopes the conversation continues at
home as a family. PTA meeting will be followed by
Open House where parents may experience
classroom instruction at Miller Elementary. The
Miller Community extend their deepest appreciation
to all parents for continuing to support educational
initiatives at Miller Elementary. IMPORTANT: All 3rd –
5th Grade students will be engaging in M-Step
testing next month. The M-Step is a state
assessment measuring students academic abilities.

Reading and Math Practice Daily
Please help Miller students be the best they can
be by ensuring they are practicing reading and
math skills daily using i-Ready and Zern. All
students have access to instructional material
required to be successful, we need parents to
spend quality time with students reading,
practicing math and completing homework daily.

Proper Attire
Per district policy, students will be going outdoors
until wind-chill temperatures reach 20 degrees
Fahrenheit. Ensure students are dressed
appropriately with a winter coat, gloves, waterproof
shoes and a hat being worn daily. Students need to
be responsible and account for their clothing, if a
clothing item is lost please check the lost and found
in the Cafeteria. Lost and Found will be emptied
monthly with contents being donated to the
Salvation Army.

Daily Schedule
Students should not arrive before 8 a.m. as there is
no supervision. Breakfast is served from 8:00 –8:25
a.m., first bell rings at 8:30 a.m. and instruction
begins at 8:35 a.m. Children entering school after
8:45 a.m. are considered late and must be signed-in
at the main office by a parent. Dismissal is at 3:35
p.m., (Half-day dismissal is at 11:45 am). Students
must leave school promptly at 3:35 dismissal as
supervision ends at 3:50 pm. Dismissal: All 1st &
2nd grade students are to be picked up from the
Cafeteria. Kindergarten students will be picked up
from the classrooms by a parent or guardian.
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Attendance /Absence Policy

Illness & Medication

Consistent and timely attendance to school is critical
and enhances your child’s educational experience and
vastly improves their chances of success. Excessive
absence may be referred to the court system. Avoid
removing students from the classroom during the
school day. Avoid making doctor and dental
appointments during the school day.
If your child is unable to attend school, please contact
the school office at: (313) 827 – 6851 before 9:00 am.
When calling, parents should give the following
information: student and teacher name, grade, reason
for and length of absence.
When the student returns to school, it is his or her
responsibility to check with teachers for missed work.
If a student will be absent for more than two days,
please contact the teacher to make arrangements for
homework to be picked up from the office. Homework
will be ready for pick up the following school day by
3p.m. Weekly lesson plans and daily homework are
posted on the teacher blog.

Students should stay at home if they are vomiting,
fever over 99 degrees, strep throat, pink eye and any
type of rash (may not be in school without consent
from a doctor). Parents must notify the school office if
their child has any preexisting conditions such as
allergies, diabetes, or asthma, ensuring proper
precautions are taken. No child is to carry any
prescription or over the counter medication in school,
no exceptions. The office staff will administer any
medication when a "Medication Authorization Form" is
signed in the main office.

Visitors & Class Interruptions
Our goal is to limit class interruptions as much as
possible so that students are not distracted from their
academic learning. Therefore, all visitors must check-in
to the office upon entering the school. NO Exceptions!

Late-arrival
Parents/guardians are required to sign students in the
school office. Students will not be allowed a pass to
enter class without a parent signature.

Lunch Schedule
Kindergarten 11 – 11:38 a.m.
1st 11:20 – 11:58 a.m.
2nd 11:40 – 12:18 p.m.
3rd 12 – 12:38 p.m.
4th 12:20 – 12:58 p.m. Office: 313-827-6850
5th 12:40 – 1:18 p.m.
Attendance: 313 827-6851
Fax: 313 827 - 6855

Lost & Found
When a child has lost an article of clothing or school
item, check the Lost & Found located in the
cafeteria. Any items not claimed will be donated to
the Salvation Army.

Celebrations and Snacks
Classroom snacks are limited to fruits or vegetables .
Each teacher
has her/his
preference for
Important
Phoneown
Numbers
celebrating
student birthdays
and holidays. NO
Attendance#
(313) 827-6500
CUPCAKES or food is allowed at Miller.

Office # (313) 827-6501
Fax # (313) 827 - 6505

Early-release
The office will not call students down early to wait for
parents to arrive. When it becomes necessary for your
child to leave the school due to illness or injury, a
parent will be called. If a parent cannot be reached, a
person designated on the child’s emergency card will
be contacted. the person picking up the student must
report to the office to sign the student out. There is no
student check-out after 3:00 p.m.
Remind: Send short code text in body of message
@8276850 to the number 81010. You’ll receive a
welcome text from Remind.
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مارس شهر القراءة 2019 -

تواريخ هامة لشهر فبراير
 1مارس– بداية فعاليات شهر القراءة
 8مارس – اجتماع جمعية األهالي الساعة التاسعة صباحا
 10مارس  -التوقيت الصيفي  ،تغيير الساعة إلى األمام ساعة واحدة  ،ليلة األحد
 13مارس  -دوام متاخر للمدرسة .تبدأ المدرسة الساعة 9:35
 28مارس – ليلة نشاطات القراءة
 1ابريل – يوم كذبة ابريل
رسالة من مدير المدرسة السيد عواضة
تحية لكم أسر ميلر ،نتطلع بشوق إلى شهر مارس الملئ باإلثارة فهو شهر القراءة و سوف يتخلله العديد من األنشطة
التعليمة الرائعة والمثيرة للجميع .لدى المدرسة تقويم تسرد فية للطالب الفرص التعليمية الرائعة خالل شهر مارس.
من المقرر عقد اجتماعنا الشهري القادم يوم الجمعة  8مارس  ،الساعة  9صبا ًحا في كافتيريا المدرسة .نذكركم بان
تناقشوا كل الموضوعات المطروحة في االجتماعات مع اطفالكم حتى تستمر حلقة النقاش في البيت و المدرسة .سيتبع
اجتماع االهالي فرصة زيارة فصول اوالكم و بناتكم لمالحظة التجربة التعليمية في المدرسة.
هام جدا ً :جميع طالب و طالبات الصفوف الثالث و الرابع و الخامس سيبدأون امتحانات ال "إم استب" في الشهر
القادم .هذا االمتحان هو من قبل الوالية و الغرض منه تقييم مستويات الطلبه و مدى تحصيلهم العلمي.

القراءة وممارسة الرياضيات يوميا
يرجى مساعدة الطالب أن يكونوا في أفضل حاالتهم من خالل التأكد من أنهم يمارسون مهارات القراءة والرياضيات
يوميا باستخدام المواقع التعليمية التالية و عمل الواجبات بشكل يومي.
i-Ready and Zern
زيارة المدرسة وتوصيل الطالب و الطالبات – نحتاج مساعدتكم:
يرجى التأكد من تسجيل الوصول في مكتب اإلدارة في أي وقت تقومون فيه بدخول المدرسة خالل الدوام المدرسي.
كونوا على استعداد لتقديم بطاقة هوية  /رخصة قيادة الثبات الشخصية في أي وقت تحبون أن تأخذوا فيه أطفالكم من
المدرسة .ال تنزلوا الطالب من السيارات على الجانب اآلخر من شارع لويس مقابل المدرسة الن ذلك يعرضهم
للخطر عند قطع الشارع للوصول للمدرسة .األهل يخاطرون بسالمة أطفالهم عندما ال يستخدمون منطقة اإلنزال
المناسبة على الجانب المحاذي للمدرسة أو موقف السيارات .نرجوا منكم أيضا ً السواقة بحذر و سرعة منخفظة من
أجل سالمة الجميع .إن العمل الجماعي هو الطريقة الوحيدة لجعل مجتمعنا مكانا ً آمنا ً للجميع.
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الزي المناسب
وفقًا لسياسة المنطقة  ،سيخرج الطالب إلى الخارج وقت االستراحة حتى تصل درجات الحرارة إلى  20درجة
فهرنهايت .لكن عندما تكون درجات حرارة البرد أقل من  20درجة فهرنهايت فلن يكون للطالب استراحة خارح
المبنى .تأكد من ارتداء طفلك لمالبس مناسبة مع معطف شتوي وقفازات وأحذية مقاومة للماء وقبعة يتم ارتداؤها
يوميًا .يجب على الطالب أن يكونوا مسؤولين ويعوفون أن يضعوا مالبسهم  ،وفي حالة فقدان أي من المالبس ،يرجى
التحقق من المفقودات الموجودة في الكافتيريا .سيتم جمع المالبس المفقودة شهريًا و التبرع بها اذا لم ياتي احد
السترجاعها.
الجدول اليومي
يجب أال يصل الطالب قبل الساعة الثامنة صبا ًحا حيث ال يوجد إشراف عليهم .يتم تقديم وجبة اإلفطار من الساعة 8
صبا ًحا حتى الساعة  8:25صبا ًحا  ،ويبدأ رنين الجرس األول في الساعة  8:30صبا ًحا  ،ويبدأ إعطاء التعليمات في
الساعة  8:35صبا ًحا .يعتبر األطفال الذين يدخلون المدرسة بعد الساعة  8:45صبا ًحا متأخرين ويجب أي يمر
دخولهم عن طريق المكتب الرئيسي مع أحد الوالدين .ينتهي الداوم المدرسي في الساعة  3:35عصرا ً ( ،نصف يوم
في الساعة  11:45صباحا ً) .يجب على الطالب مغادرة المدرسة على الفور عند الساعة  ، 3:35و ينتهي اإلشراف
على الطلبة في الساعة  3:50عصرا ً .جميع طالب الصف األول والثاني يمكن اخذهم من فصولهم في نهاية الدوام.
شكرا ً لصبركم و اتباع ارشادات طرق السالمة وقت االنصراف.

سياسة الحضور  /الغياب
أمرا بالغ األهمية ويعزز التجربة التعليمية لطفلك ويحسن فرص نجاحه
يعد الحضور في الوقت المناسب إلى المدرسة ً
إلى حد كبير .يمكن إحالة الغياب بشكل مستمر إلى نظام المحاكم .تجنبوا أخذ طالبكم من الفصل الدراسي خالل اليوم
الدراسي .تجنبوا تعيين مواعيد الطبيب واألسنان خالل اليوم الدراسي
إذا كان طفلك غير قادر على الذهاب إلى المدرسة  ،يرجى االتصال بمكتب المدرسة على 3138276851 :قبل
 9:00صباحا .عند االتصال  ،يجب على الوالدين إعطاء المعلومات التالية :اسم الطالب والمعلم  ،الصف  ،سبب
وطول غياب
عندما يعود الطالب إلى المدرسة  ،تقع على عاتقه مسؤولية مراجعة المدرسين عن العمل الضائع .إذا كان الطالب
غائبًا ألكثر من يومين ،فيرجى االتصال بالمعلم التخاذ الترتيبات الالزمة بشأن الواجبات المنزلية .يتم نشر خطط
الدروس األسبوعية والواجبات المنزلية اليومية على مدونة المعلمين
الزوار و المقاطعة اثناء الدراسة
هدفنا هو الحد من المقاطعات ومنع االضطراب في عملية التعليم األكاديمي .لذلك  ،يجب على جميع الزوار تسجيل
الوصول إلى المكتب عند دخول المدرسة .ال استثناءات
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الوصول المتأخر
يجب على الوالدين  /أولياء األمور التوقيع على الطالب المتاخرين في مكتب المدرسة .لن يسمح للطالب المتاخرين
بالدخول إلى الفصل دون توقيع احد الوالدين
جدول الغداء
روضة أطفال – الساعة  11:38 - 11صبا ًحا
الصف األول  11:20 -صبا ًحا  11:58 -صبا ًحا
الصف الثاني  11:40 -صبا ًحا  12:18 -مسا ًء
ظهرا  12:38 -مسا ًء
الصف الثالث 12 -
ً
ظهرا  12:58 -مسا ًء
الصف الرابع 12:20 -
ً
ظهرا  1:18 -مسا ًء
الصف الخامس 12:40 -
ً
المرض والدواء
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل إذا كانوا ﻳﺘﻘﻴﺆون  ،أو لديهم ﺣﻤﻰ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  99درﺟﺔ  ،أو بكتريا ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻖ  ،أو
التهاب باطن اﻟﻌﻴﻦ  ،أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻔﺢ (ممنوع دخول الطالب المرضى إلى المدرسة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ).
يجب على الوالدين إخطار مكتب المدرسة إذا كان طفلهما يعاني من أي ظروف موجودة مسبقا مثل الحساسية  ،أو
مرض السكري  ،أو الربو  ،لضمان اتخاذ االحتياطات المناسبة .ممنوع على أي طفل أن يحمل أدوية إلى المدرسة.
سيقوم موظفو المكتب بإدارة أي دواء عند توقيع الوالدين "نموذج تصريح الدواء" في مكتب اإلدراة
قسم المفقوات
اذا فقد احد اوالكم اشياء في المدرسة يرجى مراجعة قسم المفقودات في الكافتريا .األشياء المفقوده في المدرسة التي لم
يأتي اصحابها الستالمها يتم التبرع بها لصالح جمعيات خيرية
االحتفاالت و احضار الطلبة للوجبات الخفيفة
تقتصر وجبات الفصول الدراسية على الخضروات أو الفواكه .لكل معلم نظامه الخاص لالحتفال بأعياد الميالد و
االعياد الرسمية .ممنوع منعا ً باتا ً إحضار أكواب الكيك إلى الفصول الدراسية
اإلنصراف المبكر
لن يقوم مكتب اإلدارة باستدعاء الطالب إلى المكتب اال حين يكون احد الوالدين متواجد الخذهم اذا استدعى األمر.
عندما يصبح من الضروري أن يغادر طفلك المدرسة بسبب مرض أو إصابة  ،سيتم استدعاء أحد الوالدين .إذا تعذر
الوصول لكال الوالدين  ،سيتم االتصال بالشخص المعين على بطاقة طوارئ الطفل .يجب على الشخص الذي يأخذ
الطالب أن يأتي إلى المكتب للتوقيع على الطالب .ال يسمح بخروج الطالب بعد الساعة  3:00بعد الظهر
 313 827-6851تلفون المدرسة

ترجمة :حبيب عباس

