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NTD = أيام المعلمين الجدد

TD = أيام المعلمين

أبريل 17: يوم تخطيط المعلمين

أبريل 22: عيد الفطر

أغسطس 5: التوجيه )للمعلمين الجدد في مدرسة RPS فقط(

أغسطس 8-9: أنشطة بدء العام الدراسي المدرسية

أغسطس 10: يوم التعلم المهني االختياري

أغسطس 11-12: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع األول

أغسطس 15: اليوم األول من المدرسة

أغسطس 15-19: أسبوع بناء الثقافة والعالقات ^ 

مارس 31: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين*

)RPS أبريل 10: إثنين القيامة )إغالق مدرسة

أبريل 14: نهاية الربع الثالث )اليوم 143(

)RPS يونيو 19: جونتينث )إغالق مدرسة )RPS مايو 29: يوم الذكرى )إغالق مدرسة

)RPS يونيو 23: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ اليوم الدراسي األخير بالمدرسة )اليوم 190(مايو 26: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *أبريل 3-7: عطلة الربيع )ال توجد صفوف دراسية( يوليو 4: يوم االستقالل )إغالق مدرسة

يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023أبريل 2023

يناير 25: يوم تخطيط المعلمين

يناير 24: نهاية الربع الثاني/ الفصل الدراسي األول )اليوم 95(

)RPS سبتمبر 5: يوم العمال )إغالق مدرسة

أكتوبر 5: يوم الغفران )إغالق مدرسة RPS(سبتمبر 30: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

أكتوبر 20: نهاية الربع الثالث )اليوم 47(

أكتوبر 21: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثاني

)RPS أكتوبر 24: ديوالي )إغالق مدرسة

فبراير 24: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

ديسمبر 2022

أكتوبر 2022سبتمبر 2022

الخيار )أ(: يكون 15 أغسطس هو اليوم الدراسي األول بالمدرسة ويكون يوم 23 يونيو هو اليوم الدراسي األخير بالمدرسة، مع عدم وجود عطالت بين الفصلين )190 يوًما للطالب و202 يوًما للمعلمين(

يناير 2: يوم رأس السنة )إغالق مدرسة RPS(ديسمبر 19-30: عطلة الشتاء )ال توجد صفوف دراسية(

)RPS يناير 16: يوم مارتن لوثر كنج )إغالق مدرسة

)RPS نوفمبر 8: يوم االنتخابات )إغالق مدرسة

نوفمبر 21: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

نوفمبر 22: يوم التعلم المهني االختياري

نوفمبر 23-25: عطلة عيد الشكر )ال توجد صفوف دراسية(

أغسطس 2022

مارس 9: يوم التعلم المهني االختياري

مارس 10: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

SD = أيام الطالب

نوفمبر 2022

مارس 2023فبراير 2023يناير 2023

)RPS فبراير 20: يوم الرؤساء )إغالق مدرسة



)أ(الخيار 

المدة الزمنية●

)يوًما دراسيًا للطالب180يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للطالب 190○

)يوًما دراسيًا للمعلمين191يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للمعلمين 202○

االنتهاء/تواريخ البدء●

2022أغسطس : 15اليوم الدراسي األول للطالب○

2023يونيو : 23اليوم الدراسي األخير للطالب○

فترات العطلة●

يتم اإلبقاء على جميع العطالت الموجودة في تقويمنا الحالي○

يتم استرجاع عطلة الشتاء للطالب لمدة أسبوعين كاملين○

يتم اإلبقاء على عطلة الشتاء وعطلة الربيع بالتوافق مع األقسام المحيطة○

تخطيط المعلمين●

يتم توفير يوم تخطيط كامل للمعلمين بعد نهاية كل ربع سنة○

يتم توفير نصف يوم تخطيط للمعلمين في الجمعة األخيرة من بقية الشهور جميعها○

التعلم الثقافي واالجتماعي العاطفي●

من المقرر أن يستمر هذا العمل على مدار السنة خالل وقت مخصص .يتم بدء السنة بأسبوع لبناء الثقافة والعالقات يركز على التعلم االجتماعي العاطفي○

س ضمن مواعيد يومية .أسبوعية/ومكرَّ

التكلفة●

 (11)وتكاليف تشغيلية إضافية لأليام األحد عشر)تقريبًا %6بقيمة(الموظفين  /مليون دوالر سنويًا، شاملة التعويضات اإلضافية للمعلمين13قرابة ○

.اإلضافية

.بعد ذلك، سنحتاج إلى تخصيص أموال للتشغيل اإلضافي.تمكننا صناديق التحفيز الفيدرالية ومنح الوالية للتعلم الممتد من تمويل هذا التقويم لمدة سنتين○

مسودات أولية للمناقشة2023-2022تقويم العام الدراسي 
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SD = أيام الطالبNTD = أيام المعلمين الجدد

TD = أيام المعلمين

ديسمبر 19-30: عطلة الشتاء )ال توجد صفوف دراسية(

ديسمبر 2022

)RPS مايو 29: يوم الذكرى )إغالق مدرسة

مايو 26: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

أبريل 21: نهاية الربع الثالث

أبريل 22: عيد الفطر

أبريل 24: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الرابع

)RPS يونيو 19: جونتينث )إغالق مدرسة

يوليو 4: يوم االستقالل )إغالق مدرسة RPS(يونيو 30: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ اليوم الدراسي األخير بالمدرسة )اليوم 190( * أبريل 3-7: عطلة الربيع )ال توجد صفوف دراسية(

)RPS أبريل 10: إثنين القيامة )إغالق مدرسة

فبراير 1: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثالث

)RPS فبراير 20: يوم الرؤساء )إغالق مدرسة

فبراير 24: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

مارس 16: يوم التعلم المهني االختياري

مارس 17: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

مارس 31: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS يناير 2: يوم رأس السنة )إغالق مدرسة

)RPS يناير 16: يوم مارتن لوثر كنج )إغالق مدرسة

يناير 27: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

يناير 31: نهاية الربع الثاني/ الفصل الدراسي األول )اليوم 95(

يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023أبريل 2023

الخيار )ب(: يكون 22 أغسطس هو اليوم الدراسي األول بالمدرسة ويكون يوم 30 يونيو هو اليوم الدراسي األخير بالمدرسة، مع عدم وجود عطالت بين الفصلين )190 يوًما للطالب و202 يوًما للمعلمين(

أغسطس 12: التوجيه )للمعلمين الجدد في مدرسة RPS فقط(

أغسطس 15-16: أنشطة بدء العام الدراسي المدرسية

أغسطس 17: يوم التعلم المهني االختياري

أغسطس 18-19: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع األول

أغسطس 22: اليوم األول من المدرسة

أغسطس 22-26: أسبوع بناء الثقافة والعالقات ^

)RPS سبتمبر 5: يوم العمال )إغالق مدرسة

أكتوبر 5: يوم الغفران )إغالق مدرسة RPS(سبتمبر 30: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS أكتوبر 24: ديوالي )إغالق مدرسة

أكتوبر 28: نهاية الربع الثالث )اليوم 47(

نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022

مارس 2023فبراير 2023يناير 2023

أكتوبر 31: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثاني

)RPS نوفمبر 8: يوم االنتخابات )إغالق مدرسة

نوفمبر 21: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

نوفمبر 22: يوم التعلم المهني االختياري

نوفمبر 23-25: عطلة عيد الشكر )ال توجد صفوف دراسية(



)ب(الخيار 

.بشكل أساسي، لكنه يتأخر أسبوًعا واحًدا بالنسبة لليوم الدراسي األول واألخير)أ(الخيار )ب(يشبه الخيار 

2022أغسطس : 22اليوم الدراسي األول للطالب●

2023يونيو : 30اليوم الدراسي األخير للطالب●

مسودات أولية للمناقشة2023-2022تقويم العام الدراسي 
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SD = أيام الطالبNTD = أيام المعلمين الجدد

TD = أيام المعلمينID = أيام عطلة بين الفصلين

أبريل 24-28: عطلة بين الفصلين للربيع

ديسمبر 19-30: عطلة الشتاء )ال توجد صفوف دراسية(

أبريل 2023

ديسمبر 2022

أبريل 3-7: عطلة الربيع )ال توجد صفوف دراسية(

)RPS أبريل 10: إثنين القيامة )إغالق مدرسة

أبريل 17: نهاية الربع الثالث )اليوم 135(

أبريل 18: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثالث

أبريل 22: عيد الفطر

)RPS مايو 29: يوم الذكرى )إغالق مدرسة

مايو 26: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS يونيو 19: جونتينث )إغالق مدرسة

يوليو 4: يوم االستقالل )إغالق مدرسة RPS(يونيو 29: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ اليوم الدراسي األخير بالمدرسة )اليوم 180( *

يناير 30-31: عطلة بين الفصلين للشتاء

فبراير 1-3: عطلة بين الفصلين للشتاء

)RPS فبراير 20: يوم الرؤساء )إغالق مدرسة

فبراير 24: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

مارس 9: يوم التعلم المهني االختياري

مارس 10: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

مارس 31: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين*

)RPS يناير 2: يوم رأس السنة )إغالق مدرسة

)RPS يناير 16: يوم مارتن لوثر كنج )إغالق مدرسة

يناير 23: نهاية الربع الثاني/ الفصل الدراسي األول )اليوم 90(

يناير 24: يوم تخطيط المعلمين

يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023

الخيار )ج(: يكون 15 أغسطس هو اليوم الدراسي األول بالمدرسة ويكون يوم 29 يونيو هو اليوم الدراسي األخير بالمدرسة، مع وجود 3 عطالت بين الفصلين )180 يوًما للطالب و129 يوًما للمعلمين وعطلة بين الفصلين مدتها 14 يوًما(

أغسطس 5: التوجيه )للمعلمين الجدد في مدرسة RPS فقط(

أغسطس 8-9: أنشطة بدء العام الدراسي المدرسية

أغسطس 10: يوم التعلم المهني االختياري

أغسطس 11-12: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع األول

أغسطس 15: اليوم األول من المدرسة

أغسطس 15-19: أسبوع بناء الثقافة والعالقات ^

)RPS سبتمبر 5: يوم العمال )إغالق مدرسة

أكتوبر 5: يوم الغفران )إغالق مدرسة RPS(سبتمبر 30: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

أكتوبر 18: نهاية الربع الثالث )اليوم 45(

نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022

مارس 2023فبراير 2023يناير 2023

أكتوبر 25-28: عطلة بين الفصلين للخريف

)RPS نوفمبر 8: يوم االنتخابات )إغالق مدرسة

نوفمبر 21: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

نوفمبر 22: يوم التعلم المهني االختياري

نوفمبر 23-25: عطلة عيد الشكر )ال توجد صفوف دراسية( أكتوبر 19: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثاني

)RPS أكتوبر 24: ديوالي )إغالق مدرسة



)ج(الخيار 

المدة الزمنية●

يوًما بين الفصلين) + 14يوًما دراسيًا للطالب180يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للطالب 180○

يوًما بين الفصلين) + 14يوًما دراسيًأ للمعلمين191يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للمعلمين 192○

االنتهاء /تواريخ البدء●

2022أغسطس 15: اليوم الدراسي األول للطالب○

2023يونيو 29: اليوم الدراسي األخير للطالب○

فترات العطلة●

).لمزيد من المعلومات انظر الشريحة التالية(فترات عطلة بين الفصلين مدة كل فترة أسبوع واحد بعد كل ربع سنة  (3)تتضمن ثالث○

يتم اإلبقاء على جميع العطالت الموجودة في تقويمنا الحالي○

يتم استرجاع عطلة الشتاء للطالب لمدة أسبوعين كاملين○

يتم اإلبقاء على عطلة الشتاء وعطلة الربيع بالتوافق مع األقسام المحيطة○

تخطيط المعلم●

يتم توفير يوم تخطيط كامل للمعلمين بعد نهاية كل ربع سنة○

يتم توفير نصف يوم تخطيط للمعلمين في الجمعة األخيرة من بقية الشهور جميعها○

التعلم الثقافي واالجتماعي العاطفي●

من المقرر أن يستمر هذا العمل على مدار السنة خالل وقت مخصص .يتم بدء السنة بأسبوع لبناء الثقافة والعالقات يركز على التعلم االجتماعي العاطفي○

س ضمن مواعيد يومية .أسبوعية/ومكرَّ

التكلفة●

دوالر سنويًا8قرابة ○

.سبة لهذه الِمنحبالنتمكننا صناديق التحفيز الفيدرالية ومنح الوالية للتعلم الممتد من تمويل هذا التقويم لمدة أربع سنوات في حال تمديد تاريخ اإلنفاق○

مسودات أولية للمناقشة2023-2022تقويم العام الدراسي 
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–ج(الخيار  معلومات إضافية حول فترات العطلة بين الفصلين)

ما هي فترات العطلة بين الفصلين؟

يًا والمشاركة في افإضفترات العطلة بين الفصلين هي عطالت مدة كل منها أسبوع واحد بعد كل ربع سنة دراسية تتيح لمجموعة من الطالب فرصة تلقي دعًما دراسيًا

الطالب في مرحلة الروضة : 1)طالب، على النحو التالي5000وللحفاظ على محدودية عدد الطالب في الصف، ستتركز العطلة بين الفصلين على .أنشطة إثرائية شيقة

على النحو المشار إليه في تقييم النمو في والية فرجينيا وبرنامج دعم الحياة المتقدم(إلى الصف الثامن، ممن يحتاجون إلى أقصى دعم دراسي لتعلم القراءة والكتابة 

وفقًا للتقارير المرحلية والدرجات (الطالب من الصف التاسع وحتى الصف الثاني عشر، ممن يحتاجون إلى أقصى دعم في المقررات الدراسية األساسية  2)؛ و)لألطفال

.سيكون الطالب غير المشاركين في فترات العطلة بين الفصول في عطلة خالل هذه األيام).الخاصة بالمقرر الدراسي

ما طبيعة عمل الموظفين أثناء العطالت بين الفصلين؟

كالحراس وسائقو الحافالت -سيتلقى الموظفون اآلخرون .دوالر سنويًا5000سيكون التدريس أثناء فترات العطلة بين الفصلين تطوعيًا تماًما، مقابل تعويض إضافي قدره 

ام سيكون المعلمون والموظفون غير المشاركين في العطالت بين الفصلين في عطلة خالل هذه األي.تعويضات إضافية كذلك تتناسب مع أجرهم في الساعة-وما إلى ذلك

).لكنهم لن يتلقوا تعويًضا إضافيًا(

هل سيتم توفير وسائل نقل؟هل سيتم عقد العطالت بين الفصلين في جميع مباني المدارس؟

سيتم توفير وسائل المواصالت .مثلما نفعل في المدرسة الصيفية-لتقليل التكاليف، سنستخدم على األرجح مجموعة فرعية من مدارسنا لفترة العطالت بين الفصلين 

.والوجبات لجميع الطالب المشاركين خالل فترة العطالت بين الفصلين

مسودات أولية للمناقشة2023-2022تقويم العام الدراسي 
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ديسمبر 19-30: عطلة الشتاء )ال توجد صفوف دراسية(

أبريل 2023

أغسطس 29: اليوم األول من المدرسة

أغسطس 29-31: أسبوع بناء الثقافة والعالقات ^

مايو 26: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS يونيو 19: جونتينث )إغالق مدرسة

يونيو 23: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ اليوم الدراسي األخير بالمدرسة )اليوم 179( أبريل 3-7: عطلة الربيع )ال توجد صفوف دراسية(

)RPS أبريل 10: إثنين القيامة )إغالق مدرسة

أبريل 19: نهاية الربع الثالث )اليوم 135(

أبريل 20: يوم تخطيط المعلمين

أبريل 22: عيد الفطر

)RPS يوليو 4: يوم االستقالل )إغالق مدرسة

)RPS فبراير 20: يوم الرؤساء )إغالق مدرسة

مارس 9: يوم التعلم المهني االختياري

مارس 10: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

مارس 31: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS مايو 29: يوم الذكرى )إغالق مدرسة

)RPS يناير 2: يوم رأس السنة )إغالق مدرسة

)RPS يناير 16: يوم مارتن لوثر كنج )إغالق مدرسة

فبراير 1: نهاية الربع الثاني/ الفصل الدراسي األول )اليوم 90(

فبراير 2: يوم تخطيط المعلمين

يوليو 2023يونيو 2023مايو 2023

الخيار )د(: يكون 29 أغسطس هو اليوم الدراسي األول بالمدرسة ويكون يوم 23 يونيو هو اليوم الدراسي األخير بالمدرسة، مع عدم وجود عطالت بين الفصلين )179 يوًما للطالب و191 يوًما للمعلمين(

أغسطس 19: التوجيه )للمعلمين الجدد في مدرسة RPS فقط(

أغسطس 22-23: أنشطة بدء العام الدراسي المدرسية

أغسطس 24: يوم التعلم المهني االختياري

أغسطس 25-26: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع األول

سبتمبر 1: أسبوع بناء الثقافة والعالقات ^

سبتمبر 2: اليوم المطلوب لإلجازة في حال البدء قبل أكثر من 14 يوًما من يوم العمال

)RPS سبتمبر 5: يوم العمال )إغالق مدرسة

سبتمبر 30: االنصراف قبل ساعتين من الموعد/ تخطيط المعلمين *

)RPS أكتوبر 5: يوم الغفران )إغالق مدرسة

نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022

نوفمبر 3: نهاية الربع الثالث )اليوم 45(

نوفمبر 4: أيام تخطيط المعلمين خالل الربع الثاني

مارس 2023فبراير 2023يناير 2023 ديسمبر 2022

)RPS (أكتوبر 24: ديوالي )إغالق مدرسةRPS نوفمبر 8: يوم االنتخابات )إغالق مدرسة

نوفمبر 21: يوم اجتماع مقدمي الرعاية/ المعلمين

نوفمبر22: يوم التعلم المهني االختياري

نوفمبر 23-25: عطلة عيد الشكر )ال توجد صفوف دراسية(



)د(الخيار 

المدة الزمنية●

)يوًما دراسيًا للطالب180يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للطالب 179○

)يوًما دراسيًأ للمعلمين191يتضمن التقويم الحالي (يوًما دراسيًا للمعلمين 191○

االنتهاء /تواريخ البدء●

2022أغسطس : 29اليوم الدراسي األول للطالب○

2023يونيو : 23اليوم الدراسي األخير للطالب○

فترات العطلة●

يتم اإلبقاء على جميع العطالت الموجودة في تقويمنا الحالي○

يتم استرجاع عطلة الشتاء للطالب لمدة أسبوعين كاملين○

يتم اإلبقاء على عطلة الشتاء وعطلة الربيع بالتوافق مع األقسام المحيطة○

تخطيط المعلم●

يتم توفير يوم تخطيط كامل للمعلمين بعد نهاية كل ربع سنة○

يتم توفير نصف يوم تخطيط للمعلمين في الجمعة األخيرة من بقية الشهور جميعها○

التعلم الثقافي واالجتماعي العاطفي●

من المقرر أن يستمر هذا العمل على مدار السنة خالل وقت مخصص .يتم بدء السنة بأسبوع لبناء الثقافة والعالقات يركز على التعلم االجتماعي العاطفي○

س ضمن مواعيد يومية .أسبوعية/ومكرَّ

التكلفة●

ال توجد تكلفة إضافية○

مسودات أولية للمناقشة 2023-2022تقويم العام الدراسي
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