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المدارس الثانوية/التسجيل بدون حجز مسبق للمدارس المتوسطةأيام االتصال لغير الطالب

. أغسطس12، 11(ال يوجد فصول للطالب)التخطيط /األيام المخصصة للمهنيين

تواريخ الفصول الدراسيةال يوجد فصول/عطلة

12/21؛ وينتهي في 22/8يبدأ الفصل الدراسي األول في 

6/2؛ وينتهي في 1/9يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 

ال يوجد فصول/إجازة(ال يوجد فصول للطالب)أولياء األمور /يوم اجتماع المعلمين

أيام حضور الطالب سبتمبر5- عيد العمال 

يوًما في الفصل الدراسي األول نوفمبر24- عيد الشكر 

يوًما في الفصل الدراسي الثاني يناير16- يوم مارتن لوثر كينغ جونيور 

إجمالي األيام فبراير20- يوم الرؤساء 

 مارس31- يوم سيزار تشافيز (ال يوجد فصول للطالب)أيام التقييم والتخطيط 

أيام حضور المعلمين مايو29- يوم الذكرى 

يوًما في الفصل الدراسي األول

يوًما في الفصل الدراسي الثاني

إجمالي األيام(ال يوجد فصول للطالب)أيام التقييم 

نهاية الفصل الدراسي متبوعة ببطاقات الحضور

 مايو26 فبراير؛ 27 نوفمبر؛ 14:  والمدارس المتوسطة8الفصل الثالثي للمدارس االبتدائية وفصول تعليم األطفال المبكر حتى الصف 

 يونيو2 أبريل؛ 7 فبراير؛ 17 ديسمبر؛ 21 نوفمبر؛ 4 سبتمبر؛ 30:  أسابيع للمدرسة الثانوية6، 6-12

 يونيو2 مارس؛ 10 ديسمبر؛ 21 أكتوبر؛ 21:  أسابيع للمدرسة الثانوية9، 6-12

التخطيط الذاتي -  أيام للتخطيط 4.5إجمالي  - (نصف يوم) يونيو  2 يناير؛ 6  أكتوبر؛ 27 أغسطس؛ 19، 18، 17، 16، 15

.  التوجيه للمعلم

فريق القيادة المدرسية بتحديد أيام االتصال لغير /يقوم مدير المدرسة. مدير المدرسة/التوجيه من قبل المقاطعة-  أيام للمهنيين 4 إجمالي 

.الطالب المخصصة للتخطيط واأليام المخصصة للمهنيين

سوف تقوم . المعلمين لتلبية احتياجات المجتمع المدرسي/يمكن أن تعدل المدارس المخطط اليومي الجتماعات أولياء األمور) نوفمبر 4

(.أولياء األمور خالل الفصل الدراسي الثاني/المدرسة أيًضا بتحديد تواريخ وأوقات اجتماعات المعلمين

 يوم للتقييم وتحليل البيانات1/2 للتخطيط؛ 2/1 أبريلجميع المدارس؛ 3 فبراير؛ 3

2017يونيو 

79

2017مايو 2017أبريل 2017مارس 2017فبراير 2017يناير 

 لتوفير ما يكفي من األيام الدراسية اإلضافية في أيام السبت أو خالل العطالت أو في نهاية الجدول الزمني الحالي لتلبية المتطلبات القانونية حسب ما 2017-2016 وفًقا للبند القائل بأنه إذا اضطرت المدرسة لإلغالق ألي سبب من األسباب لفترة أكثر من الوقت المحدد في النظام األساسي، فيجوز لمجلس التعليم تعديل تقويم 2017-2016اعتمد مجلس التعليم تقويم العام الدراسي 

.تقتضيه القوانين
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 يناير5 أكتوبر؛28ال توجد فصول دراسية في - جميع المدارس؛ يوم التقييم وتحليل البيانات 

مدارس دنفر العامة

2017-2016تقويم العام الدراسي 

2016ديسمبر 2016نوفمبر 2016أكتوبر 2016سبتمبر 2016أغسطس 2016يوليو 


