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2022-2021تقويم العام الدراسي إلدارة التعليم لمدينة نيويورك

الصفوف من صف ( والتي تخدم NYCDOEلجميع المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك ) 2022-2021هذا هو تقويم العام الدراسي 
. إذا كان طفلكم يداوم في مدرسة خاصة، أو مدرسة أبرشية، أو مدرسة مستقلة، الرجاء االتصال بمدرسة طفلكم للحصول على 12الروضة إلى الصف 

 المعلومات الخاص بتقويمهم. يرجى مالخظة التذكيرات التالية:

 2   م عن بعٍد بشكل كامل وغير متزامن لجميع التالميذ.نوفمبر/ تشرين الثاني، يوم االنتخابات، سيكون يوماً للتعل

 درسية مغلقة بسبب يجب على جميع التالميذ والعائالت التخطيط للمشاركة في التعلُّم عن بُعد في "أيام الثلوج" أو في األيام التي تكون فيها المباني الم
حالة طارئة

  لعموم المدينة؛ وقد تكون التواريخ بمدارس ما مختلفة عن التواريخ المذكورة أدناه. تواريخ اجتماعات اآلباء والمعلمين هي التواريخ الُمفترضة
سيعمل معلم طفلكم معكم لتحديد موعد اجتماعكم.

الفعاليةيوم األسبوعالتاريخ

أول يوم دراسي للتالميذاإلثنينسبتمبر/ أيلول 13

مغلقة عيد الغفران/ يوم كيبور، المدارسالخميسسبتمبر/ أيلول 16

یوم التراث اإلیطالي/ یوم السكان األصلیین، المدارس مغلقةاإلثنينأكتوبر/ تشرين األول 11

يوم االنتخابات، الدراسة عن بُعد بشكٍل كامل، يوم تدريس غير متزامنالثالثاءنوفمبر/ تشرين الثاني 2

.8االبتدائية والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى الصف اجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية للمدارس األربعاءنوفمبر/ تشرين الثاني 3

الخميسنوفمبر/ تشرين الثاني 4
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى 

ر للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث8الصف   ساعات من موعد االنصراف المعتاد. ؛ إنصراف مبك ِّ

األربعاءنوفمبر/ تشرين الثاني 10
اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى 

 .12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصف 

القدامى، المدارس مغلقة يوم المحاربينالخميسنوفمبر/ تشرين الثاني 11

الجمعةنوفمبر/ تشرين الثاني 12
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى 

ر للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث ساعا12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصف  ت من ؛ إنصراف مبك ِّ
 موعد االنصراف المعتاد.

.75اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس المتوسطة وبرامج مدارس المنطقة التعليمية األربعاءنوفمبر/ تشرين الثاني 17

الخميسنوفمبر/ تشرين الثاني 18
ر 75المدرسية للمنطقة التعليمية اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس المتوسطة والبرامج  ؛ إنصراف مبك ِّ

 للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.

عطلة عيد الشكر، المدارس مغلقة الجمعة -الخميس  نوفمبر/ تشرين الثاني 25-26

المدارس مغلقة –عطلة فصل الشتاء  الجمعة -الجمعة  ديسمبر/ كانون األول 24-31

المدارس مغلقة –يوم الدكتور/ مارتن لوثر كينج االبن اإلثنينيناير/ كانون الثاني 17

إجراء امتحانات الريجنت الجمعة -الثالثاء  يناير/ كانون الثاني 25-28
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 الفعالية يوم األسبوع التاريخ

 يحضر التالميذ إلى هذه المدارس في ذلك اليوم.، ال 12-6والصفوف  12-9يوم التنمية المهنية لمدارس الصفوف  اإلثنين يناير/ كانون الثاني 31

 رأس السنة القمرية، المدارس مغلقة الثالثاء فبراير/ شباط 1

 بداية فصل الربيع الدراسي بالمدارس التي تعتمد النظام الفصلي األربعاء فبراير/ شباط 2

 عطلة منتصف الشتاء، المدارس مغلقة الجمعة -اإلثنين  فبراير/ شباط 21-25

 .8اجتماعات اآلباء والمعلمين المسائية للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى الصف  األربعاء مارس/ آذار 2

 الخميس مارس/ آذار 3
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس االبتدائية والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى 

ر للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.8الصف   ؛ إنصراف مبك ِّ

 .75اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج المنطقة التعليمية  األربعاء مارس/ آذار 9

 الخميس مارس/ آذار 10
؛ إنصراف مبكر 75والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس المتوسطة ومدارس وبرامج المنطقة التعليمية اجتماعات اآلباء 

 للتالميذ في هذه المدارس قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.

 األربعاء مارس/ آذار 16
دم الصفوف من صف الروضة إلى اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخ

 .12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصف 

 الجمعة مارس/ آذار 18
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة بعد الظهر للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من صف الروضة إلى 

ر للتالميذ12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12الصف  في هذه المدارس وذلك قبل ثالث ساعات من  ؛ إنصراف مبك ِّ
 موعد االنصراف المعتاد.

 8-3( للصفوف ELAإجراء امتحان مادة مهارات اللغة اإلنكليزية ) الخميس–الثالثاء مارس/ آذار 29-31

 ُمغلقة عطلة الربيع )بما في ذلك الجمعة العظيمة وعيد الفصح اليهودي(، المدارس الجمعة–الجمعة أبريل/ نيسان 15-22

 8-3إجراء امتحان مادة الرياضيات للصفوف  الخميس–الثالثاء أبريل/ نيسان 26-28

 عيد الفطر، المدارس مغلقة اإلثنين مايو/ أيار 2

 عطلة مدرسية –يوم ذكرى الشهداء  اإلثنين مايو/ أيار 30

 الثالثاء يونيو/ حزيران 7
، ومدارس الصفوف 8-6، والصفوف 6والصفوف من الروضة إلى ، 5يوم إداري، لمدارس الصفوف من الروضة إلى 

 فقط؛ ال يحضر التالميذ إلى هذه المدارس في ذلك اليوم 75، وبرامج المنطقة التعليمية 12من الروضة إلى 

 التالميذ إلى المدارسيوم الذكرى السنوية، يوم مؤتمر مستشار التعليم للتنمية المهنية للعاملين، ال يحضر  الخميس يونيو/ حزيران 9

 إجراء امتحانات الريجنت الجمعة-األربعاء يونيو/ حزيران 15-24

ر اإلثنين يونيو/ حزيران 20  ( )سيتم االحتفال به(، المدارس مغلقةJuneteenth) يوم التحر 

 آخر يوم دراسي للتالميذ اإلثنين يونيو/ حزيران 27
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