
"Miller Elementary Week of May 18-2020 

Dearest Miller Families, 

Team Miller sending their love and well wishes to all with hopes you are well, safe and taking care of 
one another. With Ramadan entering its final week, we send blessings to all celebrating Eid this 
coming weekend. 

Critically important students remain engaged in virtual learning and completing classroom 
lessons DAILY.  We are relying on our parents to be the bridge between school and home by 
continuing to monitor and assist students with completion of learning tasks.  At minimum students 
should be checking and completing assignments posted on Teacher’s Google Classroom, reading every 
day twenty minutes via i-Ready.   Students choosing not to engage in virtual learning will be 
REQUIRED to attend Summer School and are at risk of repeating the grade! 

Administrators will be coordinating with the PTA and Miller Staff to schedule virtual grade level 
parent meetings aimed at discussing end of the year questions and listen to parent concerns and 
recommendations, your active engagement and feedback would be appreciated, meeting schedule 
and guidelines forthcoming.  Distribution and collection of student materials will take place the first 
week of June, summer learning materials, supplies and students’ personal belongings will 
be distributed while classroom and library books collected. 

All Miller families should have received a PEBT Food Card, attached is an informational question and 
answer sheet to assist and guide parents with use of this valuable resource. Kindergarten Round Up 
Power Point is currently being translated and will be posted on the school website later this week. 
Links to District and Miller websites attached, continue providing the most up to date information, 
please make a point to check regularly. Gleaners Food Bank distribution is scheduled for June 2, 2020, 
please plan accordingly. 

Miller Elementary Gleaners Schedule 2020 11 A.M. 

Tuesday - June 2, 2020 

Tuesday - June 30, 2020 

Tuesday - July 28, 2020 

Tuesday - August 25, 2020 

Tuesday - September 22, 2020 

  

All school personnel will be unavailable Friday 5-22 thru 5-25 in observance of Memorial Day 
Weekend, Eid Mubarak to all celebrating and God Bless the Miller Community, today and every day!" 

  

Respectfully, 

Team Miller 

 



 ٢۰٢۰ -مايو \ أيار-١٨سبوع ميلر أابتدائية 

 أرس ميلر ، أعزاءنا 

مع دخول رمضان  .ببعضكما البعضوا وأن تهتم وسالمةبخير  وا حبه وتمنياته الطيبة للجميع بأمل أن تكون ميلر يرسل فريق
ي عطلة نهاية األسبوع القادمة ا  أسبوعه

 
كات لجميع الذين يحتفلون بالعيد ف  .األخير ، نرسل الير

ي  يظل الطالب ذوو 
اض  ي التعلم االفير

 
نحن نعتمد عىل آبائنا .  يومًيا واستكمال دروس الفصل الدراسي  األهمية الحاسمة منخرطير  ف

ي إتمام مهام التعلم
 
ي مراقبة ومساعدة الطالب ف

 
ل من خالل االستمرار ف عىل األقل يجب عىل  .ليكونوا الجرس بير  المدرسة والمي  

ين دقيقة عير ال،  Google Classroomعىل  المعلممن ورة الطالب التحقق من وإكمال المهام المنش - i قراءة كل يوم عرسر
Ready.  ي حضور المدرسة الصيفية ويواجهون خطر

اض  ي التعلم االفير
 
سيطلب من الطالب الذين يختارون عدم المشاركة ف

ي 
 
  ف! الصالرسوب ف

ي رابطة األهالي والمعلمير   سيقوم المسؤولون بالتنسيق مع
اضية عىل مستوى الصف ب ميلر وموظف  جدولة اجتماعات اآلباء االفير

ي تهدف إل مناقشة أسئلة نهاية العام واالستماع إل مخاوف اآلباء وتوصياتهم ، 
موضع تقدير ومالحظاتك  مشاركتكم النشطةوالتر
 جدول االجتماعات والمبادئ التوجيهية  سيتم مشاركة،

ً
ي األ . الحقا

 
سبوع األول من شهر سيتم توزي    ع مواد الطالب وجمعها ف

ي حير  يتم جمع كتب الصفوف يونيو ، وسيتم توزي    ع مواد التعلم الصيفية واللوازم \ حزيران
 
وممتلكات الطالب الشخصية ف

       .والمكتبات

لمساعدة  وإجابات ، مرفقة بها عبارة عن ورقة معلومات لألغذية PEBT بطاقة قد استلمتميلر  يجب أن تكون جميع عائالت
ها عىل موقع العرض التقديمي لجولة R تتم حالًيا ترجمة .وتوجيه اآلباء باستخدام هذا المورد القيم رياض األطفال وسيتم نرسر
ي وقت الحق من هذا األسبوع

 
ي تقديم أحدث المعلومات ، يرجر  Millerو District تم إرفاق روابط لمواقع .المدرسة ف

 
، استمر ف

ي الطعام من قبل  من المقرر توزي    ع .بانتظام وقت لزيارتها تحديد 
 
ا لذلك ٢۰٢۰يونيو \ حزيران ٢ ف

ً
  .، يرجر التخطيط وفق

ز بنك الطعام جدول ي ميلر ۰٢۰٢ غليي 
 
  ص١١ ف

 ۰٢۰٢يونيو  \ حزبران  ٢ –الثالثاء 

 الثالثاء – ٣۰ حزبران \  يونيو ٢۰٢۰

 الثالثاء ٢٨ تموز\ يوليو ٢۰٢۰

 الثالثاء - ٢٥ آب\ أغسطس ٢۰٢۰

 الثالثاء -أيلول \  ٢٢ سبتمير ٢۰٢۰

 

 بعطلة نهاية يوم الذكرى وعيد مبارك لجميع المحتفلير  وبارك هللا  25-5حتر  22-5يوم الجمعة تغلق المدرسة أبوابها من 
ا
احتفاًل

ي مجتمع 
 
 " !، اليوم وكل يوم ميلر ف

  

ام،  باحير

 فريق ميلر

  

 

 


