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 2021-2020تقويم العام الدراسي 
 2020سبتمبر/ أيلول،  3تم تحديثه في 

 مالحظات أيام األسبوع التواريخ

 أيام دراسية جزئية عن ُبعد بالكامل للتالميذ. الجمعة-األربعاء سبتمبر/ أيلول 16-18

 .دمجراسي كامل؛ بداية التعلّم المُ أول يوم د اإلثنين سبتمبر/ أيلول 21 

 عيد الغفران/ يوم كيبور، المدارس مغلقة اإلثنين سبتمبر/ أيلول 28

 يوم كولومبس، المدارس مغلقة اإلثنين أكتوبر/ تشرين األول  12 

 ُبعد بالكامل لجميع التالميذ يوم االنتخابات، يوم دراسي عن الثالثاء نوفمبر/ تشرين الثاني  3

 األربعاء نوفمبر/ تشرين الثاني 4
ن م الصفوف ماجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخد

 .8صف الروضة إلى الصف 

 الخميس نوفمبر/ تشرين الثاني 5
االبتدائية والمدارس التي تخدم للمدارس اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر 

مبكر للتالميذ في هذه المدارس قبل  انصراف؛ 8الصفوف من صف الروضة إلى الصف 
 ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.

 يوم قدماء المحاربين، المدارس مغلقة األربعاء نوفمبر/ تشرين الثاني 11

 الخميس نوفمبر/ تشرين الثاني 12
للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية 

 .12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصفوف من صف الروضة إلى الصف 

 الجمعة نوفمبر/ تشرين الثاني 13
للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر 

؛ 12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصفوف من صف الروضة إلى الصف 
 مبكر للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد. انصراف

 األربعاء نوفمبر/ تشرين الثاني 18
لمنطقة لللمدارس المتوسطة والبرامج المدرسية اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية 

 .75التعليمية 

 الخميس نوفمبر/ تشرين الثاني 19
للمدارس المتوسطة والبرامج المدرسية اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر 

مبكر للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات من  انصراف؛ 75للمنطقة التعليمية 
 موعد االنصراف المعتاد.

 عطلة عيد الشكر، المدارس مغلقة الجمعة -الخميس  الثانينوفمبر/ تشرين  26-27
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 مالحظات أيام األسبوع التواريخ

 -ديسمبر/ كانون األول  24 
 يناير/ كانون الثاني 1 

يوم  -الخميس 
 الجمعة التالي

 المدارس مغلقة –عطلة فصل الشتاء 

 المدارس مغلقة –يوم الدكتور/ مارتن لوثر كينج األبن  اإلثنين يناير/ كانون الثاني 18

 اإلثنين فبراير/ شباط  1

-1في المناطق التعليمية  12-6والصفوف  12-9لمدارس الصفوف  التنمية المهنيةيوم 
 فقط؛ ال يحضر التالميذ إلى هذه المدارس في ذلك اليوم. 32

 
، ومن الروضة إلى 5التالميذ في مدارس وبرامج الصفوف من الروضة إلى الصف  

، والمنطقة التعليمية 12الروضة إلى الصف  ، والصفوف من8-6، والصفوف 6الصف 
 يحضرون كالمعتاد. 75

 رأس السنة القمرية، المدارس مغلقة الجمعة فبراير/ شباط 12

 الجمعة -اإلثنين  فبراير/ شباط  15-19
عطلة منتصف الشتاء )بما في ذلك عيد الرؤساء وعيد ميالد الرئيس لنكولن(، المدارس 

 ُمغلقة

 األربعاء مارس/ آذار 3
اجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم الصفوف 

 .8من صف الروضة إلى الصف 

 الخميس مارس/ آذار 4
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم 

كر للتالميذ في هذه المدارس قبل مب انصراف؛ 8الصفوف من صف الروضة إلى الصف 
 ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.

 األربعاء مارس/ آذار 10
اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج المنطقة 

 .75التعليمية 

 الخميس مارس/ آذار 11
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج 

مبكر للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات من  انصراف؛ 75المنطقة التعليمية 
 موعد االنصراف المعتاد.

 الخميس مارس/ آذار 18
لمدارس التي تخدم اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، وا

 .12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصفوف من صف الروضة إلى الصف 

 الجمعة مارس/ آذار 19 
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم 

؛ 12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصفوف من صف الروضة إلى الصف 
 مبكر للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد. انصراف

أبريل/  2 -مارس/ آذار  29
 نيسان

 عطلة الربيع، المدارس مغلقة الجمعة -اإلثنين 

 عيد الفطر، المدارس مغلقة الخميس مايو/ أيار 13
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 مالحظات أيام األسبوع التواريخ

 عطلة مدرسية –يوم ذكرى الشهداء  اإلثنين مايو/ أيار 31

 الخميس يونيو/ حزيران 3
يوم الذكرى السنوية. يوم مؤتمر مستشار التعليم للتنمية المهنية للموظفين. عطلة مدرسية 

 للتالميذ.

 الثالثاء يونيو/ حزيران 8

، 6، والصفوف من الروضة إلى 5يوم إداري لمدارس الصفوف من الروضة إلى 
وبرامج المنطقة التعليمية ، ومدارس 12، والصفوف من الروضة إلى 8-6والصفوف 

 فقط؛ عطلة مدرسية للتالميذ. 75
 

يحضرون  32-1بالمناطق التعليمية  12-6و 12-9التالميذ في مدارس الصفوف  
 كالمعتاد.

 آخر يوم دراسي لجميع التالميذ. الجمعة يونيو/ حزيران 25

 


