
 ( 2024-2023و 2023-2022سطر الموضوع: الموافقة عىل التقويم المدرسي للسنوات )

يكو،   عائالت وموظفو هنر

 أبرز النقاط: 
ت مجلس إدارة المدارس يوم الخميس  • حات بدء الدراسة قبل عيد العمال عىل مراحل خالل  0-5صوَّ لصالح مقنر

 األعوام الدراسية القادمة. 
ر  2022: تبدأ الدراسة عام العام القادم • ي هذا أن العام 2022أغسطس  29قبل أسبوع من عيد العمال )اإلثني 

(. يعنر
 (. 2023يونيو  9الدراسي سوف ينتهي قبل أسبوع من التاري    خ المعتاد )الجمعة، 

ر من اآلن • ر  2023: تبدأ الدراسة عام  بعد سنتي  ر من عيد العمال )اإلثني  ي 2023سطس  أغ 21قبل أسبوعي 
(. يعنر

ر من التاري    خ المعتاد )الجمعة،   (. 2024مايو  31هذا أن العام الدراسي سوف ينتهي قبل أسبوعي 
 . 2021سبتمنر  8لن يؤثر هذا عىل العام الدراسي القادم، الذي يبدأ يوم األربعاء  •

 التفاصيل: 

يكو تقويم الدراسة للعام الدراسي  ي جلسة العمل المنعقدة يوم   2024-2023و 2023-2022أقر مجلس مدرسة هنر
فر

ي اعتمدت تواري    خ بدء الدراسة قبل 
يكو العامة إىل أقسام مدارس فرجينيا األخرى النر الخميس. ستنضم مدارس مقاطعة هنر

ر خيارات للبدء قبل عيد العمال والبدء المعتاد   . ضم كال العامي  ي خياري تقويم لكل عام دراسي
عيد العمال. نظر المجلس فر

ت المجلس باإلجماع الختيار خيار البدء قبل عيد العمال. وجاءت القرارات بعد أشهر  بعد عيد  ، صوَّ ر ي كلتا الحالتي 
العمال. فر

يكو العامة.   من المدخالت من الجمهور ولجنة تقويم مدارس مقاطعة هنر

ا لها. سيكون التغين  تدريجًيا: ستبدأ السنة  
ً
ال تضيف التقويمات أياًما دراسية، بل يبدأ العام الدراسي وينتهي مبكًرا وفق

ر من عيد العمال. لم   2024-2023قبل أسبوع من عيد العمال، وستبدأ السنة الدراسية  2023-2022الدراسية  قبل أسبوعي 
ي 2024-2023د تبدأ بعد عملية اختيار تقاويم ما بع

.  8. ال يؤثر القرار عىل العام الدراسي الحاىلي الذي يبدأ فر  سبتمنر

 2024-2023و 2023-2022التقويمات المعتمدة لعامي 
 ( /https://henricoschools.us/calendars)لعرض التقويمات كاملة، ُيرجر زيارة  

 
 2023-2022أبرز نقاط تقويم العام الدراسي 

( 5)قبل أسبوع من عيد العمال يوم  2022أغسطس  29تبدأ الدراسة يوم  •  سبتمنر
.  30إىل  19العطلة الشتوية من  •  ديسمنر
 أبريل.  7 إىل 3عطلة الربيع من  •
 . 2023يونيو  9آخر يوم دراسي للطالب  •

 
 2024-2023أبرز نقاط تقويم العام الدراسي 

ي  •
ر قبل عيد العمال يوم  2023أغسطس  21تبدأ الدراسة فر (.  4)قبل أسبوعي   سبتمنر

 يناير.  5 -ديسمنر  25العطلة الشتوية  •
 أبريل.  5-1عطلة الربيع  •
 . 2024مايو  31آخر يوم دراسي للطالب  •

ر أقسام المدارس البالغ عددها من  ي والية فرجينيا، تبنت   135بي 
 بالفعل تواري    خ بدء الدراسة قبل عيد العمال.  105فر

  :
ً
ي سبق إرسالها بشأن هذا الموضوع، ُيرجر زيارة هذه الصفحة أوال

لالطالع عىل المعلومات ومقاطع الفيديو النر
https://henricoschools.us/calendars/ 
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