
 التقويم التقليدي للعام الدراسي 

 

ن و الطالب   جميع المدارس مفلقة للموظفي 

 اليوم االول و االخي  للمدرسة للطالب  

ي   
يوم التطوير المهنن   المدارس مغلقة للطالب  ;

السجالت   للطالب, يومالمدارس مغلقة    

دقيقة  الترسي    ح المبكر  – 30  

 نهاية االرباع  

ي ال يوجد حضور للطالب                  أب     25 -23
يوم التطوير المهنن  

اليوم االول للطالب                 أب          – 26  

عيد العمال ,كل المدارس مغلقة              . أيلول             6  

ين االول    15 ي , ال يوجد حضور للطالب           . ترسر
يوم التطوير المهنن  

ين االول   26 نهاية الرب  ع االول             . ترسر  

ين االول     27 يوم السجالت , ال يوجد حضور للطالب           . ترسر  

ي      2
ين الثانن ي , ال يوجد حضور للطالب             . ترسر

يوم التطوير المهنن  

ي    26 – 25
ين الثانن عطلة عيد الشكر      ترسر  

ة الترسي    ح المبكر دقيق  30             . كانون االول     17  

جميع المدارس مغلقة العطلة الشتوية         كانون االول    31 - 20  

ي    14
ي             . كانون الثانن

نهاية الرب  ع الثانن  

ي              جميع المدارس مغلقة  يوم  مارتن لوثر كنك  17
. كانون الثانن  

ي              18
ي ال يوجد حضور للطالب   . كانون الثانن

يوم التطوير المهنن  

ي              يوم السجالت , ال يوجد حضور للطالب  19
. كانون الثانن  

ي , ال يوجد حضور للطالب 2
. شباط                        يوم التطوير المهنن  

اء االمور جميع المدارس مغلقة يوم التعويض لمؤتمرات اولي. شباط                       21  

ي , ال يوجد حضور للطالب   9
. أذار                           يوم التطوير المهنن  

. أذار                          نهاية الرب  ع الثالث  22  

. أذار                        يوم السجالت , ال يوجد حضور للطالب  23  

رسي    ح المبكر  . دقيقة الت 30. نيسان                     14  

. نيسان            جميع المدارس مغلقة عطلة الربيع  22 – 15  

 



أيار                                     جميع المدارس مغلقة عيد الشهداء  30  

حزيران                                 اليوم االخي  للطالب  2  

السجالت ال يوجد حضور للطالب   حزيران                                 يوم 3  

 

للمراجعة بسبب حاالت الطوارئ الناتجة عن الطقس القاسي أو  2022-2021يخضع التقويم األكاديمي لمدارس مدينة كولومبوس 

ي تفرض إلغاء الفصول الدراسية
.  مشاكل الطاقة أو الكوارث العامة األخرى الن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


