
 

 

 (2020حزيران /يونيو - 2019تموز /يوليو) 2020-2019تقويم اإلدارة التعليمية في مدارس مترو ناشفيل العامة 

 2019، تشرين الثاني/نوفمبر 19تمت المراجعة في 

 

July 2019 

 

August 2019 September 2019 October 2019 

November 2019 

 
December 2019 January 2020 February 2020 

March 2020 

 
April 2020 May 2020 June 2020 

 أسبوع تسجيل الطالب الجدد   29/7-2/8

 يحضر المدراء المساعدون 11/7

 يحضر المدرسون للعمل  30/7
 

 يوم التخطيط للهيئة التدريسية / يوم عمل 31/7

 التخطيط للهيئة التدريسية / يوم عمليوم  1/8

 يوم التخطيط للهيئة التدريسية / يوم عمل 2/8

 ، نصف يوم لصف 12-1يوم كامل للصفوف  -أول يوم من العام الدراسي  5/8

PRE-K  وK 

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالب  30/8

 عيد العمال ؛ عطلة للطالب 2/9

 تقارير سير التطورإصدار  6/9

 نهاية الربع األول 4/10

 العطلة الخريفية   7/10-11/10

 بداية الربع الثاني 14/10

               يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ يوم التخطيط للهيئة  18/10

 عطلة للطالب التدريسية/عمل السجالت ؛ 

 إصدار شهادات الدرجات 22/10

 طلة للطالبعإجتماعات أولياء األمور و المدرسين ؛  8/11

 يوم المحاربين القدامى ؛ جميع المدارس و المكاتب مغلقة ؛ عطلة للطالب 11/11

 إصدار تقارير سير التطور 15/11

 عطلة عيد الشكر 27/11-29/11

 ألداء اإلمتحانات 12-9نصف يوم للطالب في الصفوف  16/12-18-12

 نصف يوم لجميع الطالب; نهاية الفصل/التيرم األول 19/12

 العطلة الشتوية 20/12-3/1

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛  6/1

 يوم التخطيط للهيئة التدريسية/عمل السجالت ؛ عطلة للطالب 

 بداية الربع الثالث 7/1

 إصدار شهادات الدرجات 9/1

 يوم مارتن لوثر كينج ؛ عطلة للطالب 20/1

 إصدار تقارير سير التطور 7/2

 يحضر المدرسون للتدريب حول التطوير المهني ؛ عطلة للطالب 17/2

 نهاية الربع الثالث 13/3

 الظهرنصف يوم لجميع الطالب; نصف يوم للتخطيط للمدرسين بعد  13/3

 العطلة الربيعية 16/3-20/3

 بداية الربع الرابع 23/3

 إصدار شهادات الدرجات 24/3

 يوم الربيع 10/4

 إصدار تقارير سير التطور 21/4

 ألداء اإلمتحانات 12-9نصف يوم للطالب في الصفوف  18/5-20/5

آخر يوم ألداء اإلمتحانات ؛ نصف يوم لجميع الطالب ؛ نهاية العام  21/5

 الدراسي

 للعمل ؛ آخر يوم للمدرسين يحضر المدرسون  22/5

 عطلة يوم الذكرى 5/25

 آخر يوم للمدراء المساعدين 2/6

 أيام عمل للمدرسين

 

 أيام للتدريب والتخطيط

 يحضر الطالب إلى المدرسة

 عطلة للطالب

عطلة للطالب و جميع المكاتب اإلدراية 
 مغلقة

 

 
 نصف يوم لجميع الطالب

و  12-9صفوف اللطالب  نصف يوم 
للمدرسين للتدريب حول  ونصف يوم

 التطور المهني

  أيام : 6االيام التي من المحتمل تعويض أيام سقوط الثلج فيها إذا كانت هناك حاجة إلى أكثر من 

 مايو/آيار 29, 28, 27, 26

 

Arabic 


