
 

 مدرسة آبي كيلي فوستر تشارتر 

 2023- 2022 العائلي التقويم 

 

 2022أغسطس 

 بيع العلية آبي  - 2022أغسطس  18

 12-1 الصفوف في اليوم األول من المدرسة للطالب - 2022أغسطس  25

 

 2022سبتمبر 

 المسؤوليةشخصية فضيلة الشهر: 

 ( TBD)الوقت رياض األطفال تلتقي بالمعلم  - 2022سبتمبر  1

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2022سبتمبر  2

 مغلقة -ال توجد مدرسة  - 2022سبتمبر  5

 اليوم األول من المدرسة لرياض األطفال - 2022سبتمبر  7

 DISTRICT -التطوير المهني  -اإلفراج المبكر  - 2022سبتمبر  21

 

 2022أكتوبر 

 الحقيقة شخصية فضيلة الشهر:

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2022أكتوبر  7

 مغلق   -ال توجد مدرسة  - 2022أكتوبر  10

 DISTRICT -التطوير المهني  -اإلفراج المبكر  - 2022أكتوبر  26

 

 



 

 2022نوفمبر 

 المواطنة شخصية فضيلة الشهر:

 مغلقة  - نومدرسة  - 2022نوفمبر  11

 المنطقة -مؤتمرات المعلمين  -اإلفراج المبكر  - 2022نوفمبر  21

 المنطقة -مؤتمرات المعلمين  -اإلفراج المبكر  - 2022نوفمبر  22

 مغلق  -ال توجد مدرسة  -استراحة نوفمبر  - 2022نوفمبر  23-25

 

 2022ديسمبر 

 اإلنصافشخصية فضيلة الشهر: 

 مغلق   -ال مدرسة  -  بيغينزعطلة عطلة  - 2022ديسمبر  23-30

 

 2023يناير 

 االحترام شخصية فضيلة الشهر: 

 مغلق   -الجديدة  بيوم رأس السنةتم االحتفال  -ال توجد مدرسة  - 2023يناير  2

 استئناف الدراسة من عطلة العطلة  - 2023يناير  3

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023يناير  16

 الجمعة - منتصف الفصل الدراسي الثالثاء )المدرسة الثانوية فقط(اإلفراج المبكر  - 2023 يناير 17

المدرسة الجمعة  -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء ) DISTRICT -  التطوير المهني  -اإلفراج المبكر  - 2023يناير  18

 ( الثانوية فقط

في المدارس الثانوية فصول نصفية كل صباح من الثالثاء إلى الجمعة والفصل المبكر للدراسة   12-8كون للصفوف * سي

 . *، للتطوير المهني 2023يناير  18مبكرا يوم األربعاء  K-12سيتم إصدار جميع الصفوف والدرجات. 

 بيع العلية آبي - 2023يناير  19

 الجمعة -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء  )المدرسة الثانوية فقط(اإلفراج المبكر  - 2023يناير  19

 الجمعة -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء  )المدرسة الثانوية فقط(اإلفراج المبكر  - 2023يناير  20

 

 

 



 

 2023فبراير 

 الصداقة الحقيقيةشخصية فضيلة الشهر: 

 DISTRICT  -التطوير المهني  -اإلفراج المبكر  - 2023فبراير  8

 ال توجد مدرسة  -بدء العطلة المدرسية  - 2023فبراير  20

 ال توجد مدرسة  -انتهاء العطلة المدرسية   -  2023فبراير  24

 

 2023مارس 

 اللطف شخصية فضيلة الشهر: 

 ية فقط( )للمرحلة االبتدائلإلفراج المبكر  مؤتمرات المعلمين   - 2023مارس  15

 )للمرحلة االبتدائية فقط( لإلفراج المبكر  مؤتمرات المعلمين   - 2023مارس  16

 DISTRICT -التطوير المهني  -اإلفراج المبكر  - 2023مارس  29

 

 2023أبريل 

 المثابرة شخصية فضيلة الشهر: 

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023أبريل  7

 ال توجد مدرسة   -تبدأ عطلة الربيع  - 2023أبريل  17

 ال توجد مدرسة  -تنتهي عطلة الربيع  - 2023أبريل  21

 

 2023مايو 

 االنضباط الذاتيشخصية فضيلة الشهر: 

 الوارد    Kفحص  (Kفقط ، ال توجد مدرسة ل  3-1)اإلصدار المبكر  - 2023مايو  17

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2023مايو  26

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023مايو  29

 

 2023يونيو 

 الشهر: الشجاعةشخصية فضيلة 

 ( عرضة للتغيير) المنطقة -آخر يوم دراسي  -اإلفراج المبكر  - 2023يونيو  15



 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023يونيو  19

 بطولة الجولف التأسيسية  - 2023يونيو  26

 

 جميع التواريخ قابلة للتغيير.

 2022/ 23/3وافق عليه مجلس األمناء 

 

 

 04/07/2022الحالي اعتبارا من: 


