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१२/१९ सबै ववद्यार्थीको लावग आधा वदर् | पवहलो समेेस्टर समाि |   

१२/२०-१/३ WINTER HOLIDAYS  

१/६ विवन्सपल र वशिक वशविका स्कूलमा उपवस्र्थत हुरे्छर् ्/ PD DAY | 

ववद्यार्थी स्कूलमा जार् पदैर्  

१/७ तेस्रो क्वाटर सरुु  

१/१५ ररपोटु काडु िदार् 

१/२० MLK HOLIDAY; ववद्यार्थी स्कूलमा जार् पदरै् | 

२/७ िोगे्रस ररपोटु िदार् 

२/१७  वशिक वशविकाले योजर्ा बर्ाउरे् समय / PD DAY | ववद्यार्थी स्कूलमा 

जार् पदरै् 

३/१३    तेस्रो क्वाटर समाि 

३/१३  सबै ववद्यार्थीको लावग आधा वदर् | वशिक वशविका योजर्ा बर्ाउरे् समय 

३/१६-३/२० SPRING BREAK वस्िंग ब्रेक 

३/२३ चौर्थो क्वाटर सरुु  

३/३१   ररपोटु काडु िदार् 

४/१० SPRING HOLIDAY वस्िंग ववदा 

४/२१               िोगे्रस ररपोटु िदार् 

५/१८-५/२०  जाुँचको लावग आधा वदर् गे्रड ९-१२ 

५/२१  जाुँचको अवन्तम वदर् | सबै ववद्यार्थीको लावग आधा वदर् | स्कूल   वषु 

समाि |  

५/२२ वशिक वशविका स्कूलमा कामको लावग उपवस्र्थत हरेु्छर्् 

वशिक वशविकाको लावग अवन्तम वदर् 

५/२५    MEMORIAL DAY HOLIDAY 

६/२ सहायक विवन्सपलको लावग अवन्तम वदर् 

७/२९-८/२    र्याुँ ववद्यार्थी भर्ाु गरे् हिा 

७/११  सहायक विवन्सपल ररपोटु 

७/३०    विवन्सपल र वशिक वशविका स्कूलमा उपवस्र्थत हरेु्छर्् 

७/३१ कमुचारीहरुले योजर्ा बर्ाउरे् समय 

८/१ कमुचारीहरुले योजर्ा बर्ाउरे् समय 

८/२ कमुचारीहरुले योजर्ा बर्ाउरे् समय 

८/५ स्कूलको पवहलो वदर् | १-१२ गे्रडको लावग परूा वदर्, PK – K को लावग 

आधा वदर् 

८/३०  वशिक वशविकाले योजर्ा बर्ाउरे् समय / PD DAY | ववद्यार्थी स्कूलमा 

जार् पदरै् 

९/२          LABOR DAY HOLIDAY; ववद्यार्थी स्कूलमा जार् पदरै् 

९/६ िोगे्रस ररपोटु िदार् 

१०/४    पवहलो क्वाटर समाि  

१०/७-१०/११    FALL BREAK फल ब्रेक 

१०/१४ दोस्रो क्वाटर सरुु 

१०/२२ वशिक वशविकाले योजर्ा बर्ाउरे् समय / PD DAY | ववद्यार्थी स्कूलमा 

जार् पदरै्  

१०/२२    ररपोटु काडु िदार् 

११/८ अवभभावक सभा वदर् | ववद्यार्थी स्कूलमा जार् पदरै्  

११/११ VETERANS DAY OBSERVANCE; सबै स्कूलहरु कायाुलयहरु 

बन्द हरेु्छर्् र  ववद्यार्थी स्कूलमा जार् पदरै् 

११/१५   िोगे्रस ररपोटु िदार् 

११/२७-११/२९  THANKSGIVING HOLIDAYS 

वशिक वशविका स्कूलमा कामको लावग 

उपवस्र्थत 

योजर्ा बर्ाउरे् समय 

ववद्यार्थी स्कूलमा जार् ुपरे् वदर् 

ववद्यार्थी स्कूलमा जार् ुर्परे् वदर् 

ववद्यार्थी स्कूलमा जार् र्परे् वदर् र कायाुलय 

बन्द गरररे् वदर् 

सबै ववद्यार्थीको लावग आधा वदर् 

आधा वदर्  

गे्रड ९-१२ को लावग मात्र  

वहउ परेको वदर्हरुको सट्टा स्कूल लाग्र् सक्र्े वदर्हरु यवद ६ वदर्हरु भन्दा बढी आवश्यक भएमा
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