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المرحلة الثانوية بدون موعد/التسجيل في المرحلة المتوسطةأيام الدوام بدون االتصال بالطالب

أغسطس 11 ،10(ال دروس للطالب)المهنيين/التقييم/أيام التخطيط

تواريخ الفصول الدراسية يونيو1 أبريل؛ 2 فبراير؛ 20، 2 يناير؛ 5 أكتوبر؛ 27، 26 أغسطس؛ 18، 17، 16، 15، 14

12\21؛ ينتهي 8\21الفصل الدراسي األول يبدأ ال دروس/األجازة

5\31؛ ينتهي 1\8الفصل الدراسي الثاني يبدأ 

ال دروس/العطلة

أيام تقارير التالميذ سبتمبر4– عيد العمال 

يوم للفصل الدراسي األول نوفمبر23– يوم عيد الشكر

يوم للفصل الدراسي الثاني ديسمبر25– عيد الميالد 

إجمالي األيام يناير1- رأس السنة الميالدية 

 يناير15- يوم مارتن لوثر كينغ جونيور 

أيام تقارير المعلمين فبراير19– عيد الرؤساء 

يوم للفصل الدراسي األول

يوم للفصل الدراسي الثاني

إجمالي األيام مايو28–  (الذكرى)يوم الشهداء يتبعه بطاقات التقارير– نهاية الفصل الدراسي 

(ال توجد دروس للطالب)المعلمين /يوم اجتماع أولياء األمور

 لتوفير أيام الدراسة اإلضافية الكافية في أيام السبت، أو خالل العطالت، أو في نهاية الجدول الزمني 2018-2017 من قبل مجلس التعليم ويخضع لشرط أنه إذا توجب على المنطقة التعليمية إغالق المدارس ألي سبب لمدة أطول من تلك المذكورة في القانون، فيمكن أن يقوم مجلس التربية والتعليم بتعديل الجدول الزمني لعام 2018-2017تم اعتماد الجدول الزمني للعام الدراسي 

.الحالي الستيفاء المتطلبات القانونية حسبما يتطلب القانون

.(المعلمين لتلبية احتياجات المجتمع المدرسي/ قد تعدل المدارس من الجدول اليومي الجتماع أولياء األمور) فبراير 20 نوفمبر؛ 3

80

88

 26 نوفمبر؛ 13:  الفصول الدراسية للمرحلة االبتدائية، ومن مرحلة تعليم األطفال المبكر إلى الصف الثامن، والمرحلة المتوسطة

 مايو25فبراير؛ 

 مايو31 مارس؛ 9 ديسمبر؛ 21 أكتوبر؛ 20:   أسابيع9، المرحلة الثانوية 6-12

 مايو31 إبريل؛ 6 فبراير؛ 16 ديسمبر؛ 21 نوفمبر؛ 3 سبتمبر؛ 29:   أسابيع6، المرحلة الثانوية 6-12

 مارس31- يوم سيزار تشافيز 

( مارس30ستكون العطلة يوم )

(أنظر التقسيم أدناه).  يوم للمهنيين11مجموع 

 أيام للتطوير المهني الموجه من قبل مدير المدرسة؛ 3 يوم محد أدنى للمعلمين، التخطيط ذاتي التوجيه تم توزيعه بزيادات هادفة؛ 4.5

. أيام للتحليل والثقافة والبيانات3

أي من األيام بدون االتصال بالطالب تكون تخطيط أو مهنية، سيتم توفير فرص  ( SLT)سيحدد فريق الريادة المدرسي  :مالحظة

؛ يعتمد الحضور على تقدير قائد  فبراير2 أكتوبر، 26 أغسطس، 15التعلم المهني للمعلمين في أرجاء المنطقة التعليمية مركزًيا في 

المدرسة، لكن بعض القرارات المرنة قد تتطلبحضور المعلمين في تلك األيام؛ سيتم توفير إرشادات وتوصيات إضافية فيما يخص 

plc.dpsk12.org: الموقع اإللكتروني لمركز التعليم المهني

2018مايو 2018أبريل 2018مارس 2018فبراير 2018يناير 

مدارس دنفر العامة

2018-2017تقويم العام الدراسي 

2017ديسمبر 2017نوفمبر 2017أكتوبر 2017سبتمبر 2017أغسطس 2017يولبو 

2018يونيو 

186

93

98

173



.(المعلمين لتلبية احتياجات المجتمع المدرسي/ قد تعدل المدارس من الجدول اليومي الجتماع أولياء األمور) فبراير 20 نوفمبر؛ 3


