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 ٢٠٢٤-٢٠٢٣و  ٢٠٢٣-٢٠٢٢المقترحات المحدثة لتقويم المدرسة لعامي  عنوان الموضوع :
 

 العنواين الرئيسيه لهذه الرسالة :
 

  تعملHCPS  ٢٠٢٤-٢٠٢٣و  ٢٠٢٣-٢٠٢٢علي مقترحات التقويم للسنوات الدراسية .  
  التابعة لالموظفين و عامة المجتمع ، قدمت لجنة التقويم  استناداً علي التعليقات المقدمة سابقاً منHCPS  ًافكارا

  محدثة لبداية العام الدراسي قبل أو بعد عيد العمال لتلك السنوات .
  و لكن ، هذة  لن تطيل مدة العام الدراسيالمقترحات المحدثة لبدء العام الدراسي سواء قبل أو بعد عيد العمال .

  "تغيير" العام الدراسي فقط .االقتراحات لبدء العام الدراسي سواء قبل أو بعد عيد العمال من شأنها 
  االجتماعات القادمة في شهر يوليو ستسمح بالمناقشة و األسئلة قبل أن تطلبHCPS  من مجلس المدارس بالموافقة

 علي التقويمات في أواخر شهر أغسطس .
  
 التفاصيل :

  
 أهالي و عائالت هنرايكو ،

  
(استخدم هذا الرابط لقراءة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢أخبرناكم مؤخراً أننا كنا نحدث بدء العام الدراسي سواء قبل أو بعد عيد العمال لعام 

 use this link to read old information that wasيونيو)  ٩المعلومات القديمة التي تم اإلعالن عنها ألول مرة في يوم 
first announced June 9 شهراً . ١٤، العام الدراسي سيبدأ بعد 

  
العمال و اإلنتهاء في الوقت المعتاد في منتصف شهر لقد طلبنا منكم إسهامكم في الفكرة ، ال سيما بشأن اقتراح البدء قبل عيد 

 HCPSبعد تلقي مالحظاتكم ، استجابت لجنة التقويم التابعة ليونيو ، مع مزيد من المرونة للعطالت و االحتفاالت . 
ء . يتضمن كل منها اقتراحاً لبد (انظر أدناه) ٢٠٢٤-٢٠٢٣و  ٢٠٢٣-٢٠٢٢محدثة للتقويم للعامين الدراسين  بأفكار 

، من أجل إعطاء موظفي و عائالت  ٢٠٢٣و  ٢٠٢٢الدراسة قبل عيد العمال و اقتراحاً لبدء الدراسة بعد عيد العمال لعامي 
  هنرايكو إشعاراً مسبقاً بأي تغييرات قد تتم الموافقة عليها .

مجلس المدارس في أواخر سنواصل العمل معكم و مع موظفينا بينما نقوم بتحسين هذه المسودات قبل صدور قرار متوقع من 
 سبتمبر . ) ٨، و الذي يبدأ في  ٢٠٢٢-٢٠٢١شهر أغسطس .(مالحظة : لن تؤثر هذه المقترحات علي العام الدراسي القادم 

  
  Click to view)(اضغط هنا لعرض المقترحات الكاملة.) ٢٠٢٣-٢٠٢٢مسودة مقترحات لتقويم العام الدراسي 

the full proposals.)  
 اقتراح بدء العام الدراسي قبل عيد العمال (تواريخ مهمة) :

  
  سبتمبر) . ٥(عيد العمال يوم  ٢٠٢٢أغسطس  ٢٩تبدأ المدرسة يوم  
  ديسمبر . ٣٠إلي  ١٩عطلة الشتاء من  
  ابريل . ٧إلي  ٣عطلة الربيع من  
  ٢٠٢٣يونيو  ٩هو يوم آخر يوم دراسي للطالب . 

 
 اقتراح بدء العام الدراسي بعد عيد العمال (تواريخ مهمة) :

 
  سبتمبر) . ٥(عيد العمال يوم  ٢٠٢٢سبتمبر ٦تبدأ المدرسة يوم  
  ديسمبر . ٣٠إلي  ١٩عطلة الشتاء من  
  ابريل . ٧إلي  ٣عطلة الربيع من  
  ٢٠٢٣يونيو  ١٦آخر يوم دراسي للطالب هو يوم . 
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  Click to view the full)(اضغط هنا لعرض المقترحات الكاملة.) ٢٠٢٤-٢٠٢٣مقترحات لتقويم العام الدراسي مسودة 
proposals.) 

 اقتراح بدء العام الدراسي قبل عيد العمال (تواريخ مهمة) :
  

  سبتمبر) . ٤(عيد العمال يوم  ٢٠٢٣أغسطس  ٢١تبدأ المدرسة يوم  
  يناير ٥إلي  ديسمبر ٢٥عطلة الشتاء من .  
  ابريل . ٥إلي  ١عطلة الربيع من  
  ٢٠٢٤ مايو  ٣١آخر يوم دراسي للطالب هو يوم . 

 
 عيد العمال (تواريخ مهمة) : بعداقتراح بدء العام الدراسي 

 
  سبتمبر) . ٤(عيد العمال يوم  ٢٠٢٣سبتمبر ٥تبدأ المدرسة يوم  
  يناير . ٥ديسمبر إلي  ٢٥عطلة الشتاء من 
  ابريل . ٥إلي  ١عطلة الربيع من  
  ٢٠٢٤يونيو  ١٤آخر يوم دراسي للطالب هو يوم . 

 
  

يوليو ، سنعقد جلستين عبر االنترنيت عن بعد لطرح معلومات عن مقترحات للتقويم ، حيث يمكنك  ١٥في يوم  ماذا بعد ؟
 سيتم -معرفة المزيد و طرح األسئلة و االشتراك بالمداخالت . إذا لم تتمكن من حضور أي من الجلسات ، فال داعي للقلق 

 تسجيل الجلسات حتي تتمكن من مشاهدتها الحقاً .
  

  يوليو ١٥ة عبر االنترنت عن بعد لطرح معلومات عن مقترحات للتقويم يوم جلس
  )Session-Input-Calendar-https://tinyurl.com/HCPS (انضم إلي أي من الجلسات بالدخول علي

  ظهراً . ١٢صباحاً إلي  ١١الجلسة األولي : الساعة  
 مساءاً  ٥ الساعةإلي  مساءاً ٤الساعة  : الجلسة الثانية  

  
 .  please use the form available hereإذا كنت ترغب في كتابة ملحوظات ، يرجي استخدام النموذج المتاح هنا

  
 التعليم بمقاطعة هنرايكو . شكراً علي التزامكم المستمر و مشاركتكم في

  
 المدارس الحكومية بمقاطعة هنرايكو

  
(مالحظة هناك عدد متزايد من أقسام المدارس بڤرچينيا إما لديها أو تفكر في اختيار بدء العام الدراسي قبل عيد العمال منذ أن 

  للسماح ببدء العام الدراسي مبكراً .) ٢٠١٩صوتت الجمعية العمومية في عام 
 

 

 




