التقويم السنوي لمدارس ديربورن الرسمية
العام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٢
 ٢٦-٢٥-٢٤آب  /أغسطس٢٠٢٢ ،

ال دوام للطالب – يوم تطوير مهني للمعلمين

 ٢٩آب  /أغسطس٢٠٢٢ ،

أول أيام العام الدراسي  -نصف يوم دراسي للطالب صباحا

 ٢أيلول  /سبتمبر٢٠٢٢ ،

عطلة رسمية – جمعة ما قبل عيد العمال

 ٥أيلول  /سبتمبر٢٠٢٢ ،

عطلة رسمية – عيد العمال

١٦أيلول  /سبتمبر٢٠٢٢ ،

نصف يوم دراسي للطالب صباحا؛ يوم تطوير مهني للمعلمين بعد الظهر

 ٧تشرين األول  /أكتوبر٢٠٢٢ ،

نصف يوم دراسي للطالب صباحا؛ يوم تطوير مهني للمعلمين بعد الظهر

 ٢٨تشرين األول/أكتوبر٢٠٢٢ ،

طالب المرحلة اإلبتدائية  -نصف يوم صباحا؛ دوام المعلمين يوم كامل
طالب و معلمي المرحلة الثانوية  -يوم كامل

 ٨تشرين الثاني  /نوفمبر٢٠٢٢ ،

عطلة لجميع الطالب  -يوم تطوير مهني للمعلمين

 ٢٣تشرين الثاني /نوفمبر٢٠٢٢ ،

يوم عطلة بدالً عن أوقات اجتماعات األهالي و المعلمين

 ٢٥-٢٤تشرين الثاني  /نوفمبر٢٠٢٢ ،

عطلة عيد الشكر

 ٢٣كانون األول /ديسمبر٢٠٢٢ ،

تغلق المدارس في نهاية اليوم لعطلة الشتاء

 ٢٦كانون األول  /ديسمبر - ٢٠٢٢

عطلة الشتاء

 ٦كانون الثاني /يناير ٢٠٢٣
 ٩كانون الثاني  /يناير٢٠٢٣ ،

العودة إلى المدارس

 ١٦كانون الثاني  /يناير٢٠٢٣ ،

عطلة رسمية  -يوم القس مارتن لوثر كينغ اإلبن

 ٢٠كانون الثاني  /يناير٢٠٢٣ ،

نصف يوم دراسي لجميع الطالب صباحا؛ دوام يوم كامل للمعلمين

 ٢٣كانون الثاني /يناير٢٠٢٣،

نصف يوم دراسي لجميع الطالب صباحا
تطوير مهني لمعلمي المرحلة اإلبتدائية  /يوم عمل لمعلمي المرحلة الثانوية

 ٢٤كانون الثاني  /يناير٢٠٢٣ ،

يوم دراسي كامل لمعلمي وطالب المرحلة اإلبتدائية
نصف يوم طالب المرحلة الثانوية؛ تطوير مهني للمعلمين بعد الظهر

 ٢٠-١٧شباط  /فبراير٢٠٢٣ ،

عطلة منتصف الشتاء

 ١٧آذار  /مارس٢٠٢٣ ،

نصف يوم دراسي لجميع الطالب صباحا ؛ يوم تطوير مهني للمعلمين بعد الظهر

 ٣١-٢٧آذار  /مارس ٢٠٢٣

عطلة الربيع

 ٧نيسان /أبريل ٢٠٢٣

عطلة بمناسبة الجمعة العظيمة /الحزينة

 ٢١-٢٠نيسان  /أبريل٢٠٢٣ ،

عطلة بمناسبة عيد الفطر

 ٢٦أيار  /مايو٢٠٢٣ ،

يوم عطلة بدالً عن أوقات اجتماعات األهالي والمعلمين

 ٢٩أيار  /مايو٢٠٢٣ ،

عطلة عيد الشهداء

 ١٥حزيران  /يونيو٢٠٢٣ ،

آخر أيام العام الدراسي .دوام صباحي للطالب ويوم كامل للمعلمين

أيام البداية المتأخرة ( سبعة أيام):
 ٢١أيلول/سبتمبر  ١٢ ، ٢٠٢٢تشرين األول/أكتوبر  ٧ ، ٢٠٢٢كانون األول/ديسمبر  ١٥ ، ٢٠٢٢شباط/فبراير ٨ ، ٢٠٢٣آذار/مارس٢٦، ٢٠٢٣
نيسان/آبريل ١٧، ٢٠٢٣آيار/مايو ٢٠٢٣

عُدل في  ٢٥شباط /فبراير ٢٠٢٢

