
6/1/2020تم التحديث في  ) ) 
 

 

 

 تقويم مدارس ديربورن الرسمية

 ٢٠21 -٢٠20لعام 
 .     مهني تطوير يوم  - للطالب دوام يوجد ال

            

 .     مهني تطوير يوم  - للطالب دوام يوجد ال

                    

 .المعلمين لجميع كامل دوام الطالب لجميع يوم نصف -الدراسي العام أيام أول

       

 العمال. عيد قبل ما الجمعة يوم عطلة

      

 عطلة رسمية ) عيد العمال(.

                    

 صباحاً، دوام المعلمين حتى بعد الظهر . -دوام نصف يوم لجميع الطالب 

              

 صباحاً، يوم تطوير مهني للمعلمين. -دوام نصف يوم لجميع الطالب 

 

 .للمعلمين مهني تطوير يوم  - للطالب دوام يوجد ال

                   

 الظهر بعد حتى المعلمين دوام صباحاً، - لطالب المرحلة االبتدائية يوم نصف دوام

 .اثانوية المرحلة معلمي و لطالب كامل يوم دوام

 

 يوم راحة بعد اجتماع االهالي و المعلمين. -المدرسة مغلقة 

          

      عطلة عيد الشكر

 

  أبوابها عند نهاية اليوم لبدء العطلة الشتوية تغلق المدارس 

           

 المدرسة مغلقة، عطلة الشتاء

              

 استئناف الدوام المدرسي

              

 عطلة يوم تكريم الموقر مارتن لوثر كينغ االبن

           

 صباحاً، دوام المعلمين حتى بعد الظهر -دوام نصف يوم لجميع الطالب 

 

 صباحاً،  -دوام نصف يوم لجميع الطالب 

 لمعلمي المرحلة االبتدائية جلسات تطوير مهنية 

          حتى بعد الظهرمعلمي المرحلة الثانوية دوام 

 

 دوام يوم كامل لطالب و معلمي المرحلة االبتدائية

 .للمعلمين جلسات تطوير مهنية  -نصف يوم لطالب المرحلة الثانوية  دوام

 

 .منتصف الشتاءعطلة  -المدرسة مغلقة 

 

 .منتصف الشتاءعطلة  - المدرسة مغلقة

 

 عطلة الربيع -المدرسة مغلقة 

 

 عطلة الربيع -المدرسة مغلقة 

                        

 عطلة العيد  -المدرسة مغلقة 

 

 يوم راحة بعد اجتماع االهالي و المعلمين. -المدرسة مغلقة 

                        

            عطلة عيد الشهداء

 

        بعد الظهر -صباحاً، يوم دوام كامل للمعلمين-آخر أيام العام الدراسي للطالب نصف يوم

 2020  -آب   27

 

 آب 28

 

 آب 31

 

 أيلول 4

 

 أيلول 7

 

 أيلول 18

 

 تشرين األول 9

 

 تشرين الثاني 3

 

 تشرين الثاني 6

 

 

 تشرين الثاني ٢5

 

 تشرين الثاني 27 -٢6

 

 كانون األول 19

 

 2021كانون الثاني 1 - كانون األول 21

 

 كانون الثاني 4

 

 كانون الثاني ١8

 

 كانون الثاني٢2

 

 كانون الثاني 25 

 

 

 

 كانون الثاني 26

 

 

 شباط12

 

 آذار 15

 

 نيسان 2 -آذار 29

 

 نيسان 5

 

 أيار 14 -12

 

 أيار 28

 

 أيار31

 

 حزيران١8

 
 أيام(: 7)  التي يبدأ بها الدوام متأخراً األيام 

23/9/2020 -  14/10/2020 - 9 /12/2020 -  10/2/ 2021  - 10/3/2021 -  21 /4/2021 - 5/5/2021 

 


