
 

15/3/21 في تم التحديث  

 التقويم السنوي لمدارس ديربورن الرسمية
 2022-2012العام الدراسي 

 
    للمعلمين  هنيميوم تطوير  - ال دوام للطالب                               2021آب / أغسطس  26

    للمعلمين   ييوم تطوير مهن - ال دوام للطالب                               2021آب / أغسطس  27

  – صباحا   بنصف يوم دراسي للطال -أول أيام العام الدراسي                                 2021آب / أغسطس  30

 مساءا    نللمعلمي فترة تطوير مهني                                                                 

 عيد العمال – عطلة رسمية                                2021أيلول / سبتمبر   3

 عيد العمال –عطلة رسمية                                 2021أيلول / سبتمبر   6

ا ؛لل دراسينصف يوم                                2021 سبتمبرأيلول /  17                    يوم التطوير المهني للمعلمين مساءا طالب صباح 

              يوم التطوير المهني للمعلمين مساءا طالب صباحا ؛لل دراسي نصف يوم                         2021 أكتوبرتشرين األول /  8

              يوم التطوير المهني -جميع المعلمين  -للطالب  عطلة                         2021 رنوفمب/تشرين الثاني 2

ا ؛ -البتدائية طالب المرحلة ا                        2021نوفمبر  /تشرين الثاني  5                 يوم كاملالمعلمين  دوام نصف يوم صباح 

 يوم كامل -الثانوية   طالب و معلمي المرحلة                                                                 

              بدال  عن أوقات اجتماعات األهالي و المعلمينعطلة يوم                     2021 نوفمبر /تشرين الثاني  24 

              عيد الشكر عطلة                2021 وفمبرن /تشرين الثاني  25-26

              في نهاية اليوم لعطلة الشتاء تغلق المدارس                                  ديسمبر /كانون األول 17

                           عطلة الشتاء              2021  ديسمبر /كانون الثاني   20-31

              المدارس العودة إلى                            2022 يناير /كانون الثاني  3

              األبنيوم القس مارتن لوثر كينغ  -عطلة رسمية                          2022 يناير/كانون الثاني   17

ا ؛ل دراسينصف يوم                           2022 ريناي/ كانون الثاني  21               دوام يوم كامل للمعلمين جميع الطالب صباح 

ا ؛ تطوير مهني لمعلمي المرحلة االبتدائية                            2022 يناير  /كانون الثاني 24    نصف يوم دراسي لجميع الطالب صباح 

                          دوام يوم كامل لمعلمي المرحلة الثانوية                                                                  

   ب المرحلة االبتدائية كامل لمعلمي وطالدراسي يوم                           2022يناير  /كانون الثاني  25

 التطوير المهني للمعلمين مساءا نصف يوم للطالب ؛ -الثانوية                                                                  

              عطلة منتصف الشتاء                       2022فبراير   /شباط  22 -18 

ا ؛ دراسي لجميع نصف يوم                                  2022مارس  /آذار  18    ن مساءللمعلمي يوم تطوير مهني الطالب صباح 

             عطلة الربيع          2022 أبريل /نيسان  1-مارس  /آذار  28

                            الجمعة العظيمة عطلة بمناسبة يوم                                2022 أبريل/نيسان  15

   عيد الفصحعطلة                                  2022مايو  /أيار  3 -2

              يوم عطلة بدال  عن أوقات اجتماعات األهالي و المعلمين                                    2022 ايوم /أيار  27

                           عطلة عيد الشهداء                                   2022مايو   /أيار  30

 و يوم كامل للمعلمينللطالب  أيام العام الدراسي. دوام صباحيآخر                             2022يو يون /حزيران  17

 

 : ) سبعة أيام( ةالمتأخراية أيام البد
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