
THÁNG 3
2 tháng 3 ................Báo cáo Tiến độ
3 tháng 3 ................Về Sớm*
31 tháng 3 ..............Kết thúc Quý Xếp hạng lần Ba

THÁNG 4
3-7 tháng 4 .............Nghỉ Xuân 

17 tháng 4 ..............Bảng Điểm

THÁNG 5
10 tháng 5 ..............Báo cáo Tiến độ
26 tháng 5 ..............Đóng cửa Sớm* 
29 tháng 5 ..............Lễ Tưởng niệm Chiến sỹ trận vong 

THÁNG 6
7-9, 12 tháng 6 .......Tan học Sớm*
................................Lịch Thi Trung học Phổ thông

12 tháng 6 ..............Ngày Bế giảng
13 tháng 6 ..............Ngày Làm việc của Giáo viên
15 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Phoebus (PHS), 7:00 tối
16 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Phoebus (KHS), 7:00 tối
17 tháng 6 ..............Tốt nghiệp THPT Bethel (BHS), 9:00 sáng
................................Tốt nghiệp THPT Hampton (HHS), 1:30 chiều

HCS không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc các tầng lớp được bảo vệ khác trong các chương trình và hoạt động của 
trường và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho các Nam Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác. Người sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến 
các chính sách không phân biệt đối xử: Robbin G. Ruth, Giám đốc Điều hành, Bộ phận Nhân sự, One Franklin Street, Hampton, VA 23669, 757 727-2000

THÁNG 8
8-11, 15-16 tháng 8 ....Định hướng cho Giáo viên Mới 
17-19, 22-25 tháng 8 ..Ngày Trước khi Dạy học*
26 tháng 8 ...................Giáo viên không đến trường
29 tháng 8 ...................Ngày Khai giảng - Tất cả Học sinh đến trường

THÁNG 9
2 tháng 9 .....................Trường học & Văn phòng Đóng cửa
5 tháng 9 .....................Ngày Lao động 

THÁNG 10
4 tháng 10 ...................Báo cáo Tiến độ
7 tháng 10 ...................Ngày Về Sớm*

THÁNG 11
7 tháng 11 ...................Kết thúc Quý Xếp hạng Đầu tiên
.....................................Tan học Sớm*

8 tháng 11 ...................Ngày Bầu cử/Ngày Phát triển Chuyên môn

15 tháng 11 .................Bảng Điểm
23-25 tháng 11............Nghỉ lễ Tạ ơn 

THÁNG 12
13 tháng 12 .................Báo cáo Tiến độ
16 tháng 12 .................Đóng cửa Sớm*
19-30 tháng 12............Nghỉ Đông 

THÁNG 1
2 tháng 1 .....................Trường học & Văn phòng Mở cửa lại
16 tháng 1 ...................Ngày sinh của Martin Luther King, Jr. 

23-26 thg 1 ..................Lịch Thi Trung học Phổ thông
26 tháng 1 ...................Kết thúc Học kỳ Một 
27 tháng 1 ...................Ngày Làm việc Không bị cản trở của Giáo viên

30 tháng 1 ...................Ngày Phát triển Chuyên môn Khu vực

31 tháng 1 ...................Bắt đầu Học kỳ Hai

THÁNG 2
7 tháng 2 .....................Bảng Điểm
17 tháng 2 ...................Tan học Sớm*
20 tháng 2 ...................Ngày Tổng thống 

* Ngày Trước khi Dạy học - Những ngày này được chỉ định là 0,5 cho 
thế chấp khoản vay/0,5 ngày cho SLP/1 ngày PD toàn học khu/0,5 
ngày đào tạo nội dung/4,5 ngày cho thời gian làm việc của giáo viên 
không bị cản trở.

* Tan học Sớm - Chỉ dành cho Tiểu học/Trung học cơ sở - 2 giờ trước 
giờ tan học thông thường - Thời gian này dành cho thời gian làm việc 
không bị cản trở của giáo viên/180 ngày cho nhân viên tại trường ở lại 
để phát triển chuyên môn.

* Đóng cửa Sớm - 2 giờ trước giờ tan học thông thường - áp dụng cho 
học sinh và nhân viên (toàn học khu).

* Về Sớm - Học sinh ES, MS, HS về sớm 2 giờ; tất cả các giờ bình 
thường của nhân viên với buổi chiều ngày Tổng thống.

Thời tiết Khắc nghiệt - Lịch này bao gồm một “ngày giảng dạy dành 
cho học sinh được tổ chức”  (banked student instructional day) cho 
thời tiết khắc nghiệt. Những ngày bổ sung bị bỏ lỡ ngoài những ngày 
có trong lịch sẽ được bổ sung theo quyết định của giám thị.

NĂM HỌC
2022-2023MỖI TRẺ, MỖI NGÀY,

CHO DÙ XẢY RA ĐIỀU GÌ

(theo sự phân công)

(Học sinh không đến trường)

(Học sinh không đến trường)

(Học sinh không đến trường)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)

(Chỉ Nhân viên làm việc đủ 12 Tháng đến trường)

(Trường học & Văn phòng Đóng cửa)


