
 

 
 2023-2022المدرسي للعام الدراسي التقويم 

T-34471 School Year 2022-23 Family Calendar Update (Arabic) 

 2023-2022 تقويم العام الدراسي إلدارة التعليم لمدينة نيويورك
  

 

( التي تخدم الصفوف من صف  NYCDOEلجميع المدارس العامة التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك ) 2023-2022هذا هو تقويم العام الدراسي 
. إذا كان طفلكم يداوم في مدرسة خاصة، أو مدرسة أبرشية، أو مدرسة مستقلة، أو مركز من  12الصف ( إلى 3Kتعليم األطفال بعمر ثالث سنوات )

رة في منظمة مجتمعية )  ( أو برنامج عائلي لرعاية األطفال، الرجاء االتصال بمدرسة طفلكم  NYCEECمراكز مدينة نيويورك لتعليم الطفولة المبك ِّ
 . الرجاء االنتباه إلى ما يلي:للحصول على المعلومات الخاصة بتقويمهم

 تشرين الثاني، يوم االنتخابات، هو يوم عطلة مدرسية للتالميذ. لن يتم تقديم التدريس سواء بالحضور الشخصي أو عن بُعد. نوفمبر/ 8 •

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

 قد تكون تواريخ اجتماعات اآلباء والمعلمين للمدارس الفردية مختلفة عن التواريخ المذكورة أدناه. سيعمل معلم طفلكم معكم لتحديد موعد  •
 اجتماعكم.

، بما في ذلك المدارس التي 8( حتى الصف Kالصفوف من صف الروضة )يتم تعريف المدارس االبتدائية في هذا الجدول كبرامج تخدم  •
، باإلضافة إلى المدارس التي تنتهي عند (Pre-K( وصف ما قبل الروضة )3Kيتوف ر لديها برنامج تعليم األطفال بعمر ثالث سنوات )

لمدارس الثانوية كبرامج تخدم الصفوف  ، وا8حتى الصف  6. يتم تعريف المدارس المتوسطة كبرامج تخدم الصفوف من الصف 5الصف 
 . 12حتى الصف   9من الصف 

 

 الفعالية  يوم األسبوع  التاريخ 

 أول أيام الدراسة  الخميس  سبتمبر/ أيلول  8

 اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس االبتدائية ومراكز صف ما قبل الروضة  الخميس  سبتمبر/ أيلول  15

 .75اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس المتوسطة ومدارس المنطقة التعليمية  الخميس  سبتمبر/ أيلول  22

 رأس السنة العبرية، المدارس مغلقة الثالثاء–اإلثنين  سبتمبر/ أيلول 26-27

 الخميس  سبتمبر/ أيلول  29
للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية 

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

 عيد الغفران/ يوم كيبور، المدارس مغلقة  األربعاء أكتوبر/ تشرين األول 5

 السكان األصليين، المدارس مغلقة يوم التراث اإليطالي / يوم  اإلثنين أكتوبر/ تشرين األول  10

 الخميس  نوفمبر/ تشرين الثاني 3
ر للتالميذ في   انصرافاجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة الظهيرة والمساء للمدارس االبتدائية ؛  مبك ِّ

 هذه وذلك قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.

 االنتخابات، عطلة مدرسية للتالميذيوم  الثالثاء نوفمبر/ تشرين الثاني 8

 األربعاء نوفمبر/ تشرين الثاني 9
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترتي الظهيرة والمساء للمدارس المتوسطة ومدارس المنطقة  

راً قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف  انصراف، يتم 75التعليمية  تالميذ هذه المدارس مبك ِّ
 المعتاد.

 يوم المحاربين القدامى، المدارس مغلقة  الجمعة  نوفمبر/ تشرين الثاني 11

 الخميس  نوفمبر/ تشرين الثاني 17
اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  

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

 الجمعة  نوفمبر/ تشرين الثاني 18
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة الظهيرة للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  

تالميذ هذه  انصراف؛ يتم 12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12صف الروضة إلى الصف 
راً قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.   المدارس مبك ِّ

نوفمبر/ تشرين  24-25
 الثاني

  - الخميس
 الجمعة 

 عطلة عيد الشكر، المدارس مغلقة 
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 الفعالية  يوم األسبوع  التاريخ 

ديسمبر/ كانون األول  26
 يناير/ كانون الثاني 2 -

 المدارس مغلقة – عطلة فصل الشتاء  ثنيناإل–ثنين اإل

 المدارس مغلقة  –يوم الدكتور/ مارتن لوثر كينج االبن  اإلثنين يناير/ كانون الثاني 16

يناير/ كانون   24-27
 الثاني

 إجراء امتحانات الريجنت  الجمعة  -الثالثاء 

 اإلثنين يناير/ كانون الثاني 30
حتى الصف    6يوم التنمية المهنية للمدارس الثانوية والمدارس التي تخدم الصفوف من الصف 

 ، ال يداوم تالميذ هذه المدارس في ذلك اليوم.12

 الدراسي فصل الربيع بدء  الثالثاء يناير/ كانون الثاني 31

 عطلة منتصف الشتاء، المدارس مغلقة الجمعة  -اإلثنين  فبراير/ شباط 20-24

 الخميس  مارس/ آذار  9
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة الظهيرة والفترة المسائية للمدارس االبتدائية ومراكز صف ما  

ر للتالميذ في هذه المدارس وذلك قبل ثالث ساعات من موعد    انصرافقبل الروضة؛  مبك ِّ
 االنصراف المعتاد. 

 الخميس  مارس/ آذار  16
للمدارس المتوسطة ومدارس المنطقة  اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترتي الظهيرة والمساء  

راً قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف  انصراف، يتم 75التعليمية  تالميذ هذه المدارس مبك ِّ
 المعتاد.

 الخميس  مارس/ آذار  23
اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  

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

 الجمعة  مارس/ آذار  24
اجتماعات اآلباء والمعلمين لفترة الظهيرة للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  

تالميذ هذه  انصراف؛ يتم 12-6، والمدارس التي تخدم الصفوف 12صف الروضة إلى الصف 
راً قبل ثالث ساعات من موعد االنصراف المعتاد.   المدارس مبك ِّ

 من عيد الفصح اليهودي، المدارس مغلقة  اليوم األول الخميس  أبريل/ نيسان  6

 اليوم الثاني من عيد الفصح اليهودي/ الجمعة العظيمة، المدارس مغلقة الجمعة  أبريل/ نيسان  7

 عطلة الربيع، المدارس مغلقة الجمعة  -اإلثنين   أبريل/ نيسان 10-14

 عيد الفطر، المدارس مغلقة  الجمعة   أبريل/ نيسان 21

 اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس االبتدائية ومراكز صف ما قبل الروضة  الخميس   أيارمايو/  4

 .75اجتماعات اآلباء والمعلمين للفترة المسائية للمدارس المتوسطة ومدارس المنطقة التعليمية  الخميس   مايو/ أيار 11

 الخميس   مايو/ أيار 18
والمعلمين للفترة المسائية للمدارس الثانوية، والمدارس التي تخدم الصفوف من  اجتماعات اآلباء 

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

 عطلة مدرسية –يوم ذكرى الشهداء  اإلثنين  مايو/ أيار 29

 الخميس  يونيو/ حزيران  8
مؤتمر مستشار التعليم للتنمية المهنية للعاملين، ال يحضر التالميذ إلى  يوم الذكرى السنوية/ يوم 

 المدارس. 

 الجمعة   يونيو/ حزيران  9
يوم إداري للمدارس االبتدائية، والمدارس المتوسطة، المدارس التي تخدم الصفوف من صف  

إلى هذه   ؛ ال يحضر التالميذ75، والبرامج المستقلة في المنطقة التعليمية 12الروضة إلى 
 المدارس في ذلك اليوم

 يونيو/ حزيران، حيث تكون المدارس مغلقة(  19إجراء امتحانات الريجنت )باستثناء يوم  الجمعة -األربعاء يونيو/ حزيران  14-23

ر ) اإلثنين يونيو/ حزيران 19  ، المدارس مغلقة (Juneteenthاالحتفال بيوم التحر 

 يوم دراسي للتالميذآخر  الثالثاء يونيو/ حزيران 27
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