
 ، ميلر الكرام أُسر مساء الخير

 

رداً فرداً اً فجميع كمأغتنم هذه الفرصة ألشكر .جيدة ومعنوياتبصحة  موأحبائك مأنتوهذه الرسالة اإللكترونية  صلكمنأمل أن ت

خالل لقد اضطررنا جميعًا  . خالل هذه األوقات غير المسبوقةيمي التعل ناومجتمع مكطفالأل هموقدمت الذيمستمر العلى الدعم 

 عمجتمام قاألحيان ، لكن مثالية ومرهقة في بعض غير غير متوقعة والتعديالت القيام بالعديد من الاألشهر الثالثة الماضية 

تبقى العديد من األسئلة   !جزيل الشكر عليه  ميلر فريقيشكركم  بدعم ال يتزعزع وصبر ثابته التعديالت لهذباالستجابة ميلر 

والطالب وأولياء األمور  والموظفين قطاع التعليميالتي لم يتم الرد عليها حول العام المقبل ، وتعمل لجنة مؤلفة من قيادة ال

سوف أشارك وأتواصل  .في العام المقبل لسيناريوهات مختلفة قد تكون ممكنة إلعادة فتح المدرسةبجد إلنشاء خطط متعددة 

قطاع يمكن العثور على معلومات هامة عن الفصول الدراسية والمدرسة وال .تصبح القرارات نهائية اعندم ميلر مع مجتمع

، يرجى تخصيص بعض الوقت للمراجعة حسب /https://miller.dearbornschools.org  ميلر ةموقع مدرس على

 .والمدرسة قطاععن رياض األطفال وآخر أخبار التتضمن آخر التحديثات تقريًرا موجًزا  .الحاجة

  

 :تواريخ مهمة قادمة

 معاييراعتماد  بشأنزوم لألهالي على موقع معلوماتي  باجتماعمتعلقة هامة تفاصيل  اإللكترونيالبريد  ضمن هذامرفق 

  .والرياضيات الثانوية/ الكتابة  القراءةبرامج 
  
لى ع، وتشمل القائمة  00:11في  2020يونيو  /حزيران 2الثالثاء  ،من قِبل مؤسسة غلينرز يوم  توزيع المواد الغذائية 

فواكه خليط من الجوز / الزبيب / صلصة السباغيتي /  /البرتقالعصير    / أرز أبيض / زبدة الفول السوداني /الحاللالدجاج 

 المعلبة. صلصة التفاح /
  

 جداً المهم من  .  2020،  يونيوحزيران/    8من  ابتداءً  Ready -i ـب لتقييم السيخضع الطال
مناسب المستوى ال بتحديدسماح للقصارى جهدهم  اويبذلو أنبأنفسهم المدرسية  وأعمالهمبواجباتهم  الطالب يقومأن 

 .التعلم الصيفيفترة  أثناء القراءةلمهاراتهم في 
  

زال  وما، ((Parent Connect -اإللكتروني األهاليرابط تواصل عن طريق  االبتدائيةات للمرحلة بطاقة العالمسيتم توزيع 

 الدراسية للحصول علىجوجل صفوف  مهامو i- Readyع على موق الدروس الستكمالالوقت هذا األسبوع الطالب لدى 

 .االئتمان الكامل
  

 إحضارعدم  ملكمن فض الرجاء–  الطالب ولوازم وجمع مواد توزيع-  هام

  الطالب 

  

 الخامس  الصف الروضة إلىلر من جميع طالب مي

  

 2020يونيو حزيران /  4الخميس  : متى

  
 ظهراً  1 -12 الـ بينالمواد  وجمع توزيعسيجري  الروضة إلى الثاني : 

  

 ظهراً  2 -1الـ  المواد بين وجمعسيجري توزيع  الثالث إلى الخامس :
  
  
  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://miller.dearbornschools.org/


 :ماذا
  

سيتم ترتيب المعلمين حسب الترتيب األبجدي وسيتم وضع  . وحزم تعلم الرياضيات الصيفية توزيع وجمع المواد الطالبية

 .اسم المعلميها مكتوب علعالمة واضحة 
  
  

 :أين
  

 كوتر أمام الرصيف األساسي ميلرمدرسة سيارات  موقف
  

 الثالث  وطالب الصف روضةالطالب 
  
 ميلر أمامالرصيف  يلر األساسيوقف سيارات مدرسة مم
  

 طالب الصف الرابع 

  
 إلنزال الطالب الحافلةموقف  ميلردرسة م
  

  الخامسالصف  وطالبطالب الصف الثاني 
  

 :لماذا
سيحتفظ  ؛ Chromebook أجهزة يتم جمع لن.  والمكتبات الصفوف كتبتسليم و أغراضهم خذا يُطلب من أولياء األمور

 .طوال فصل الصيف للتعلم في الصيف Chromebook الطالب بجهاز
  

 :كيف
 . سيارتهم صندوق فيالمكتبة  / الصف / العلوم / القراءة مستوى تحديد كتبيضع اآلباء  .1

 األقدامفي حال القدوم إلى المدرسة سيراً على صندوق السيارة ،  إلى المنطقة المحددة ويفتح األمرولي يقود  .2

 .االجتماعيالرجاء االلتزام بقواعد التباعد 

كتب الدراسية و الفصول وكتبالقراءة  مستوىتحديد  كتبخذ سيقوم المعلم بوضع ممتلكات الطالب في الصندوق وإ .3

  .ةالمكتب

  
 :ظةحالم

 بلطالا إحضارالرجاء عدم 
 السيارة صندوقتأكد من وضع جميع الكتب في ال

 من السيارةالخروج  عدم
  

شكراً جزيالً مسبقاً على التحلي ،  واتبعنا التوجيهات ، فستسير األمور بسالسة ببطءقدنا سيارتنا إذا عملنا جميعًا معًا ، و

 . الجماعي العملوبروح الفريق 
  

ً رائاً أسبوعنتمنى لكم   !عا
  

 حترام،مع كل اال
  

  فريق ميلر
  

 


