
 

 مدرسة آبي كیلي فوستر تشارتر 

 2023- 2022 العائلي التقویم 

 

 2022أغسطس 

 بیع العلیة آبي  - 2022أغسطس  18

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

 

 2022سبتمبر 

 المسؤولیةشخصیة فضیلة الشھر: 

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

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2022سبتمبر  2

 مغلقة -ال توجد مدرسة  - 2022سبتمبر  5

 الیوم األول من المدرسة لریاض األطفال - 2022سبتمبر  7

 بعد الظھر -حفلة كتلة العودة إلى المدرسة  - 2022سبتمبر  17

 DISTRICT -التطویر المھني  -اإلفراج المبكر  - 2022سبتمبر  21

 

 2022أكتوبر 

 الحقیقة شخصیة فضیلة الشھر:

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2022أكتوبر  7

 مغلق   -ال توجد مدرسة  - 2022أكتوبر  10

 DISTRICT -التطویر المھني  -اإلفراج المبكر  - 2022أكتوبر  26

 



 

 2022نوفمبر 

 المواطنة شخصیة فضیلة الشھر:

 مغلق   - No School -2022نوفمبر  11

 المنطقة -مؤتمرات المعلمین  -اإلفراج المبكر  - 2022نوفمبر  21

 المنطقة -مؤتمرات المعلمین  -اإلفراج المبكر  - 2022نوفمبر  22

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

 

 2022دیسمبر 

 اإلنصافشخصیة فضیلة الشھر: 

 مغلق   -ال توجد مدرسة  - Beginsعطلة عطلة  -    2022دیسمبر  23-30

 

 2023ینایر 

 االحترام شخصیة فضیلة الشھر: 

 مغلق   -الجدیدة  بیوم رأس السنةتم االحتفال  -ال توجد مدرسة  - 2023ینایر  2

 استئناف المدرسة من عطلة  -2023, 3ینایر 

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023ینایر  16

 الجمعة - منتصف الفصل الدراسي الثالثاء (المدرسة الثانویة فقط)اإلفراج المبكر  - 2023 ینایر 17

المدرسة الجمعة  -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء ( DISTRICT -  التطویر المھني  -اإلفراج المبكر  - 2023ینایر  18
 ) الثانویة فقط

في المدارس الثانویة فصول نصفیة كل صباح من الثالثاء إلى الجمعة والفصل المبكر للدراسة   12-8كون للصفوف * سی
 . *، للتطویر المھني 2023ینایر  18مبكرا یوم األربعاء  K-12سیتم إصدار جمیع الصفوف والدرجات. 

 بیع العلیة آبي - 2023ینایر  19

 الجمعة -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء  (المدرسة الثانویة فقط)اإلفراج المبكر  - 2023ینایر  19

 الجمعة -منتصف الفصل الدراسي الثالثاء  (المدرسة الثانویة فقط)اإلفراج المبكر  - 2023ینایر  20

 

 

 



 

 2023فبرایر 

 الصداقة الحقیقیةشخصیة فضیلة الشھر: 

 DISTRICT  -التطویر المھني  -اإلفراج المبكر  - 2023فبرایر  8

 ال توجد مدرسة  -بدء العطلة المدرسیة  - 2023فبرایر  20

 ال توجد مدرسة  -انتھاء العطلة المدرسیة   -  2023فبرایر  24

 

 2023مارس 

 اللطف شخصیة فضیلة الشھر: 

 یة فقط) (للمرحلة االبتدائلإلفراج المبكر  مؤتمرات المعلمین   - 2023مارس  15

 (للمرحلة االبتدائیة فقط) لإلفراج المبكر  مؤتمرات المعلمین   - 2023مارس  16

 DISTRICT -التطویر المھني  -اإلفراج المبكر  - 2023مارس  29

 

 2023أبریل 

 المثابرة شخصیة فضیلة الشھر: 

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023أبریل  7

 ال توجد مدرسة   -تبدأ عطلة الربیع  - 2023أبریل  17

 ال توجد مدرسة  -تنتھي عطلة الربیع  - 2023أبریل  21

 

 2023مایو 

 االنضباط الذاتيشخصیة فضیلة الشھر: 

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

 المنطقة -اإلفراج المبكر  - 2023مایو  26

 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023مایو  29
 

 2023یونیو 

 الشھر: الشجاعةشخصیة فضیلة 

 ) ** عرضة للتغییر ( المنطقة -آخر یوم دراسي  -اإلفراج المبكر  - 2023یونیو  15



 مغلقة  -ال توجد مدرسة  - 2023یونیو  19

 بطولة الجولف التأسیسیة  - 2023یونیو  26

 جمیع التواریخ قابلة للتغییر.

 ) أیام ثلجیة تلقائیا إلى العام الدراسي ، مما قد یؤثر على الیوم األخیر من المدرسة ، اعتمادا على عدد األیام المستخدمة. 5** تمت إضافة خمسة (

 . 3/2022/ 23وافق علیھ مجلس األمناء في 

 

 

 07/13/2022الحالي اعتبارا من: 


