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 تقويم مدارس ديربورن الرسمية

 ٢٠20 -٢٠19لعام 
     .يوم تطوير مهني   -ال يوجد دوام للطالب  

                     

   .يوم تطوير مهني  -ال يوجد دوام للطالب  

                      

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

 .قبل عيد العمالعطلة جمعة ما  

 .عطلة رسمية ) عيد العمال(

 

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

   

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

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

 .دوام يوم كامل لطالب و معلمي المرحلة االعدادية و الثانوية -
  

 ال دوام للطالب  -يوم تطوير مهني لجميع المعلمين
 

 .يوم راحة بعد اجتماع االهالي و المعلمين -المدرسة مغلقة 
 

 عطلة عيد الشكر
 

  المدارس أبوابها عند نهاية اليوم لبدء العطلة الشتوية تغلق 

   

 المدرسة مغلقة، عطلة الشتاء 

 

 استئناف الدوام المدرسي

 

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

 

 .عطلة يوم تكريم الموقر مارتن لوثر كينغ االبن 

 

 .جلسات تطوير مهنية نصف يوم لطالب المرحلة االعدادية و الثانوية ،دوام كامل للمعلمين 

 

 .االبتدائية و معلمي المرحلة لطالب كامل يوم دوام

 

 .الظهر بعد حتى المعلمين دوام -يوم لطالب المرحلة الثانوية  نصف دوام

 

 .عطلة منتصف الشتاء   
 

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

 

 .عطلة الربيع
 

  .الربيععطلة 
 

 .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
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 ام(:أي 7)  تي يبدأ بها الدوام متأخراً األيام ال

25/9/2019-  16/10/2019- 18/12/2019-5/2/2020-18/3/2020-22 /4/2020-13/5/2020 


