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المرحلة الثانوية دون موعد مسبق/التسجيل في المرحلة المتوسطةأيام إجازة للطالب

 أغسطس22يبدأ 1 أغسطس12 و11

 ديسمبر16ينتهي في 

 يناير4يبدأ 2ال توجد دراسة/إجازة

 يونيو2ينتهي في .(نصف يوم) يونيو 2 فبراير، 21 يناير، 3 أكتوبر، 17سبتمبر، 30 أغسطس، 15-19

ال دراسة/عطلة نصف يوم للتعلم المهني تقدم على مستوى المنطقة التعليمية6

 سبتمبر5- عيد العمال  إبريل3 فبراير، 21 يناير، 3 أكتوبر، 17سبتمبر، 30 أغسطس، 22

1 نوفمبر24- عيد الشكر 

2 ديسمبر25- الكريسماس 

 يناير1- رأس السنة الجديدة 

 يناير16- يوم الدكتور مارتن لوثر كنغ جونيور 

 فبراير20- يوم الرؤساء 

 مايو29–  (الذكرى)يوم الشهداء 

1

2

إجمالي األيام

يتبعه بطاقات التقرير– -نهاية الفصل الدراسي 

ً ًالمعلومات ستصدر الحقا المعلومات ستصدر الحقا

July LW: 18-22 *يوليو

Fall LW:  نوفمبر7 أكتوبر أو 24أسبوع 

Spring LW:   مارس6أسبوع 

 أيام في أسابيع القيادة في يونيو ويوليوSLT - 5لفرق * 

2022ديسمبر 2022نوفمبر 

تواريخ الفصول الدراسية

أيام تقارير الطالب

23-2022تقويم العام الدراسي 

2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022يوليو 

2023يونيو 2023مايو 2023أبريل 2023مارس 2023فبراير 2023يناير 

(يحدده مدير المدرسة) يوم للتخطيط  للتعلم المتسارع 1 + ( يوماً إجمالي10.5ال دراسة للطالب، )أيام التخطيط والتقييم واإلعداد المهني 

 ما هي SLTفيما تبقى من اليوم سيحدد فريق . أيام التعلم المهني المركزية ستقدم  في مجموعات على أن تكون هناك فرص على مستوى المنطقة التعليمية: ملحوظة

.األجزاء الني يديرها المدير أو المعلم

76

98.5

174.5

 أيام تطوير مهني تحت إدارة مدير المدرسة بما في ذلك تحليل 2.5 يوماً على األقل للتخطيط ذاتي التوجيه يتم توزيعها على دفعات، 4.0 :تفصيل أيام عطلة الطالب

سيضم هذا العام يوم للتخطيط للتعلم المتسارع سيحدد مدير  .البيانات، ويوم واحد لالجتماعات باألسر ويوم للتعلم المتسارع

هذا اليوم الذي ال يحضر فيه الطالب المدرسة . المدرسة

.سيقلل أيام حضور الطالب بمقدار يوم
 مارس31- يوم سيزار تشافيز 

84

يوم انصراف مبكر

إجمالي األيام173.5 يونيو2سينصرف الطالب من المدارس مبكراً في 

إجمالي أيام حضور المعلمينيوم االجتماع باألسرة

102

 يونيو2 فبراير 24 نوفمبر 4. ، والمدرسة المتوسطة8-المدرسة االبتدائية، مرحلة التعليم المبكر

 يونيو2 مارس 17 يناير 13 أكتوبر  21 األسابيع التسع للمدرسة الثانوية 6-12

 يونيو2 إبريل 14 فبراير   24 يناير  13 نوفمبر  11 سبتمبر 29 األسابيع الستة للمدرسة الثانوية 6-12

. لتوفير أيام دراسية إضافية كافية في أيام السبت، أو أثناء اإلجازات، أو في نهاية التقويم الحالي الستيفاء المتطلبات التي يستلزمها القانون2023-2022 ويخضع لشرط أنه إذا وجب على المنطقة التعليمية إغالق المدارس ألي سبب لمدة أطول من المذكورة في القانون، فيجوز لمجلس التعليم تعديل تقويم لعام 2023-2022اعتمد مجلس التعليم تقويم العام الدراسي 

 ما إذا SLTقد يحدد فريق  .قد تعّدل المدارس الجدول اليومي لالجتماع باألسرة لتلبية احتياجات المجتمع المدرسي .(يوم كامل، ال توجد دروس للطالب) أكتوبر 14

.(ولكنه لن يقلل من إجمالي أيام الدوام المدرسي)مرة أخرى في الربيع " االجتماع باألسرة"كانت هناك حاجة لعقد يوم 

تواريخ أسبوع القيادة

186

أول يوم دراسي

آخر يوم
دراسي

2021فبراير 22: روجعت في


