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التسجیل في المرحلة المتوسطة/المرحلة الثانویة دون موعد مسبقأیام إجازة للطالب

یبدأ 24 أغسطس61 و7 أغسطسأیام التخطیط واالجتماعات والتقییم والتطویر المھني (ال دراسة للطالب، 16.5 یوماً إجماالً)

ینتھي في 18 دیسمبر21-10 أغسطس، 28 سبتمبر، 16، 19-20 أكتوبر، 4 ینایر، 19 فبرایر، 5 إبریل، 28 مایو (نصف یوم).

یبدأ 5 ینایر2إجازة/ال توجد دراسةأیام تطویر مھني تقدم مركزیاً 11 أغسطس، 19 أكتوبر، 16 فبرایر3

ینتھي 28 مایو

عطلة/ال دراسة

عید العمال - 7 سبتمبر

1عید الشكر - 26 نوفمبر
2الكریسماس - 25 دیسمبر

إجمالي األیامرأس السنة الجدیدة - 1 ینایر

یوم الدكتور مارتن لوثر كنغ جونیور - 18 ینایر

یوم الرؤساء - 15 فبرایر

1
2یوم الشھداء (الذكرى) – 31 مایو

إجمالي األیام

نھایة الفصل الدراسي -– یتبعھ بطاقات التقریر

تفصیل أیام عطلة الطالب: 4.5 یوماً على األقل للتخطیط ذاتي التوجیھ یتم توزیعھا على دفعات، 3 أیام تطویر مھني تحت إدارة المدیر، 3 أیام لتحلیل 
البیانات، ویوم واحد لالجتماعات باألسر. 

مالحظات: یحدد فریق الریادة المدرسي (SLT) ما إذا كانت األیام التي ال یحضر فیھا الطالب خاصة بالتخطیط أم بالتطویر المھني. الحضور في أیام 
التطویر المھني التي تقدمھا المنطقة التعلیمیة یرجع إلى رؤیة قائد المدرسة لكن بعض القرارات قد تتطلب حضور المعلمین في ھذه األیام. تتوفر المزید 

.plc.dpsk12.org (مركز التعلیم المھني) على Professional Learning Center من التوصیات والتوجیھات على موقع

سینصرف الطالب من المدارس مبكراً في 28 مایو.

المدرسة االبتدائیة، مرحلة التعلیم المبكر-8، والمدرسة المتوسطة. 6 نوفمبر؛ و19 فبرایر؛ و28مایو
12-6، األسابیع التسعة للمرحلة الثانویة: 16 أكتوبر؛ 18 دیسمبر؛ 5 مارس؛ 28 مایو

12-6، األسابیع الستة للمرحلة الثانویة: 25 سبتمبر؛ 6 نوفمبر؛ 18 دیسمبر؛ 19 فبرایر؛ 9 أبریل؛ 28 مایو.

اعتمد مجلس التعلیم تقویم العام الدراسي 2020-2020 ویخضع لشرط أنھ إذا وجب على المنطقة التعلیمیة إغالق المدارس ألي سبب لمدة أطول من المذكورة في القانون، فیجوز لمجلس التعلیم تعدیل تقویم لعام 2020-2020 لتوفیر أیام دراسیة إضافیة كافیة في أیام السبت، أو أثناء اإلجازات، أو في نھایة التقویم الحالي الستیفاء المتطلبات التي یستلزمھا القانون.

أیام تقاریر المعلمین

84یوم سیزار تشافیز - 31 مارس
98یوم انصراف مبكر

182

یوم االجتماع باألسرة

أیام تقاریر الطالب

75

94.5

169.5

16 أكتوبر (یوم كامل، ال توجد دراسة للطالب). قد تعّدل المدارس 
الجدول الیومي لالجتماع باألسرة لتلبیة احتیاجات المجتمع المدرسي. 

قد یحدد فریق SLT ما إذا كانت ھناك حاجة لعقد یوم "االجتماع 
باألسرة" مرة أخرى في الربیع (ولكنھ لن یقلل من إجمالي أیام الدوام 

المدرسي).
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