
 (Boy Scouts) بالتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل الوطني أو الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو الفصول المحمیة األخرى في برامجھا وأنشطتھا وتوفر فرًصا متساویة للمشاركة في برامج الكشافة HCS ال تقوم مدارس
 One Franklin Street, Hampton, VA 23669 ،المدیر التنفیذي للموارد البشریة ،Robbin G. Ruth :ومجموعات الشباب المخصصة األخرى. ُعیّن الشخص التالي للتعامل مع االستفسارات المتعلقة بسیاسات عدم التمییز

.757-727-2000

* أیام ما قبل الخدمة - ھذه مخصصة على النحو التالي: 5. أیام الجتماعات المدیر/5. 
أیام لبرنامج التعلم الذاتي/یوم واحد على مستوى القسم PD/تدریب على المحتوى لمدة 

5. أیام/4.5 أیام وقت عمل المعلم دون قیود.

* االنصراف المبكر - المرحلة االبتدائیة/الوسطى فقط - قبل موعد االنصراف المنتظم 
بساعتین فقط - ھذا مخصص لوقت عمل المعلم دون قیود/إقامة الموظفین في المدرسة 

لمدة 180 یوًما من أجل التطویر المھني.

* اإلغالق المبكر - قبل موعد االنصراف المنتظم بساعتین - ینطبق على الطالب 
والموظفین (على القسم). 

* االنصراف المبكر - یغادر طالب ES، وMS وHS قبل موعدھم بساعتین؛ یكون 
االنصراف في جمیع ساعات العمل العادیة في أیام الحضور بعد الظھر.

الطقس العاصف - یشتمل ھذا التقویم على "یوم تعلیمي للطالب" 
(banked student instructional day) بخصوص الطقس العاصف. سیتم 
تحدید األیام اإلضافیة المفقودة خارج نطاق األیام المدرجة في التقویم وفقًا لتقدیر 

المشرف العام على المدارس.

كل طفل، كل یوم، 
مھما كان األمر!

تقویم 
2022-2023 التقویم

أغسطس
أغسطس 8-11، 15-16 .....توجیھ المعلم الجدید 

                                
19-17، 25-22 أغسطس ..أیام ما قبل الخدمة*

26 أغسطس ..........................المعلمون ال یحضرون
29 أغسطس ..........................الیوم األول من المدرسة -  

                                     تقریر جمیع الطالب

سبتمبر
2 سبتمبر ...............................المدارس والمكاتب تكون مغلقة

5 سبتمبر ...............................عید العمال  
                                     

أكتوبر
4 أكتوبر .................................تقاریر التقدم

7 أكتوبر .................................یوم الخروج المبكر*

نوفمبر
7 نوفمبر ................................نھایة الربع األول من الصف 

                                     الدراسي
                                 االنصراف المبكر*

8 نوفمبر ................................یوم االنتخابات/یوم التطویر 
                                     المھني

                                 
15 نوفمبر .............................بطاقات الحضور

25-23 نوفمبر ......................إجازة عید الشكر 

دیسمبر
13 دیسمبر ............................تقاریر التقدم

16 دیسمبر ............................اإلغالق المبكر*
30-19 دیسمبر ......................إجازة الشتاء  

                                     

ینایر
2 ینایر ...................................یُعاد فتح المدارس والمكاتب

16 ینایر ................................یوم الدكتور مارتن لوثر كنج 
                                 

26-23 ینایر .........................جدول امتحانات الثانویة العامة
26 ینایر ................................نھایة الفصل الدراسي األول 
27 ینایر ................................یوم عمل المعلم دون قیود 

                                
30 ینایر ................................عید التطویر المھني اإلقلیمي

                               
31 ینایر ................................بدایة الفصل الدراسي الثاني

فبرایر
7 فبرایر .................................بطاقات الحضور

17 فبرایر ..............................االنصراف المبكر*
20 فبرایر ..............................یوم الرؤساء  

                                     

مارس
2 مارس .................تقاریر التقدم
3 مارس .................خروج مبكر*

31 مارس ..............نھایة ربع الدرجات الثالث

أبریل
7-3 أبریل ................إجازة الربیع  

                                  
17 أبریل ................بطاقات التقریر

مایو
10 مایو ..................تقاریر التقدم

26 مایو ..................اإلغالق المبكر* 
29 مایو ..................یوم الذكرى  

                         

یونیو
9-7، 12 یونیو ......االنصراف المبكر*

                      جدول اختبارات المدرسة الثانویة
12 یونیو ...............آخر یوم للطالب
13 یونیو ...............یوم عمل المعلم

15 یونیو ...............تخرج PHS، في 7:00 مساًء
16 یونیو ...............تخرج KHS، في 7:00 مساًء
17 یونیو ...............تخرج BHS في 9:00 صباًحا
                      تخرج HHS في 1:30 مساًء

(كما ھو معین)

تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس

(المدارس و
المكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

(المدارس و المكاتب تكون مغلقة)

(الطالب ال یحضرون)

والمكاتب تكون مغلقة)

(المدارس والمكاتب

                 (تقریر الموظفین لمدة 
12 شھًرا فقط) 

                (المدارس والمكاتب  
تكون مغلقة) 


