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 القراءة الثانية   23-24-1القراءة األولى ،  22-13-12تمت الموافقة على المجلس 

 

 مدارس مدينة مورفريسبورو

 2024-2023التقويم األكاديمي 

 نهائي 
 

 2023يوليو 

 يوليو: أثناء الخدمة في المدرسة  31االثنين **

 

 2023أغسطس 

 أغسطس: يوم اإلدارة المدرسية  1الثالثاء 

 أغسطس: يوم الخدمة في المنطقة  2**األربعاء 

 أغسطس: يوم العمل المدرسي )المشرف(/البيت المفتوح المسائي   3الخميس ، 

 أغسطس: يوم العمل  4**الجمعة 

 دقيقة( 30ساعات و  3أغسطس:  نصف يوم للطالب ) 7االثنين 

 أغسطس: أول يوم كامل للطالب   8الثالثاء 

 A-L التي عائالتها تبدأ بروضة أطفال ، لطالب نصف يوم الطالب ، ؛  6- 1ثاني يوم كامل الصفوف  أغسطس: 9األربعاء 
 M-Zلـ  التي عائالتها تبدأروضة أطفال ، لطالب يوم  نصف؛ الطالب ،   6-1أغسطس: ثالث يوم كامل الصفوف  10لخميس ا

 نصف يوم وضةرجميع طالب ال؛ الطالب ،   6-1الصفوف  رابع يوم كامل أغسطس:  11الجمعة 
 األطفال وحتى الصف السادس  روضةوم كامل للصفوف من أغسطس: ي 14اإلثنين 

 

 2023سبتمبر 

 سبتمبر: عيد العمال )يوم الخروج للجميع(  4االثنين ، 

 يوم خارج للطالب(  ) PDسبتمبر: يوم تخزين  15++الجمعة 

 

 2023أكتوبر 

 أكتوبر: عطلة الخريف )أيام خارج للموظفين في المدرسة(    6الجمعة  -أكتوبر  2االثنين 

 مؤتمرات أولياء األمور/المعلمين )المشرف( )يوم خارج للطالب(  -أكتوبر  16*االثنين ، 

 

 2023نوفمبر 

 يوم خارج للطالب(  ) PDنوفمبر: يوم تخزين  1++األربعاء ، 

 نوفمبر: عطلة عيد الشكر )يوم عطلة للموظفين في المدرسة(  22 -نوفمبر  20االثنين ، 

 (  Days Out for Allنوفمبر:  عطلة عيد الشكر ) 24الجمعة  -نوفمبر  23الخميس 

 

 2023ديسمبر 

 دقيقة(  30ساعات ،  3ديسمبر: نصف يوم الطالب ) 20األربعاء ، 

 يناير: العطلة الشتوية )أيام العطلة للموظفين في المدارس(    3األربعاء   -ديسمبر  21الخميس 

 

 2024يناير 

 يناير: العطلة الشتوية )أيام العطلة للموظفين في المدارس(    3األربعاء   -ديسمبر  21الخميس 

 يوم خارج للطالب( ) PDيناير: يوم تخزين  4، ++الخميس 

 يوم خارج للطالب( ) PDيناير: يوم مخزون  5++الجمعة ، 

 يناير: عودة الطالب   8االثنين 

 (  Day Out for Allيناير:  مارتن لوثر كينغ ، االبن. يوم الخروج للجميع ) 15االثنين ، 

 

 2024فبراير 

 يوم خارج للطالب(  ) PDفبراير: يوم تخزين  16++الجمعة ، 

 فبراير: يوم الرؤساء )يوم الخروج للجميع(  19االثنين 
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 2024مارس 

 مارس مؤتمرات أولياء األمور/المعلمين )المشرف( )يوم خارج للطالب( 5*الثالثاء 

 المدرسة(     مارس: عطلة الربيع )أيام خارج للموظفين في 29 -مارس  25االثنين ، 

 

 2024أبريل 

 

 2024مايو 

 مايو: آخر نصف يوم للطالب 24الجمعة 

 مايو: يوم الذكرى )يوم خارج للجميع(  27االثنين ، 

 

 

سيتم تعويض األيام الثمانية األولى من الطقس العاصف وفقًا لقانون الوالية من خالل يوم دراسي مدته سبع ساعات عن طريق تخزين الوقت.  
 وتستخدم خمسة من األيام الثالثة عشر المخزنة للتطوير المهني للموظفين. 

 

 * األيام اإلدارية المخصصة لمجلس اإلدارة: يتم كسب اليوم اإلداري األول من خالل الساعات المرنة الصيفية المعتمدة. 

 ++ األيام المخزنة أثناء الخدمة

 ( نقطة معتمدة. 12الرابع والخامس أثناء الخدمة من خالل اثني عشر )** أيام الخدمة: يتم الحصول على اليومين 

 

    

 من هذه األيام كأيام مخزنة أثناء الخدمة ++( 5يوم دراسي )سيتم استخدام   180

 أيام إدارية مخصصة للمجلس *    5    

 أيام عمل**  5    

 أيام إجازة  10  

200 

 

 

 فترات الحضور 

 سبتمبر  1 –أغسطس  7

 أكتوبر 10 –سبتمبر  5

 نوفمبر  9 –أكتوبر  11

 ديسمبر  14 –نوفمبر  10

 يناير  30 –ديسمبر  15

 فبراير 29 –يناير  31

 أبريل  5 –مارس  1

 مايو 3 –أبريل  8

 مايو  24 –مايو  6

 

 فترات بطاقة نهاية التقرير

 2023أكتوبر  13الجمعة 

 2024يناير  12الجمعة 

 2024مارس  15الجمعة 

 2024مايو  24الجمعة 

 

 أيام بطاقة التقرير 

 2023أكتوبر  25األربعاء 

 2024يناير  24األربعاء 

 2024أبريل  3األربعاء 

  2024مايو  24الجمعة 


