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 2017-2016 الحالية تواريخ هامة للسنة الدراسية
 

 ( وهي خاضعة للتغيير2016أغسطسوقت النشر )آب/ فيمتاحة على معلومات  في هذا الجدول هذه التواريخ وتفاصيلهاتستند 
 .كان لديكم أي سؤال يخص التقويم المدرسي إذا  8481-400-215الرجاء االتصال بهاتف رقم 

 

 

 

 2016سبتمبر  /أيلول 7 –المستقبل المشرق والبداية المبكرة ، وما قبل الروضة 12إلى  1ول للصفوف من اليوم المدرسي األ

 2016سبتمبر  /أيلول 14 –اليوم األول للروضة 

 يمكنكم وضع مالحظات في التقويم مستخدمين هذه الوثيقة
 

 *واالنصراف المبكر المدارستواريخ إغالق 
 تطوير مهني للطاقم المدرسي – مغلقة للطالب المدارس 2016أيلول/سبتمبر  30

 السنة العبرية رأس- مغلقةومكاتب اإلدارة  المدارس 2016تشرين أول/أكتوبر  3-4

 يوم الغفران- مغلقةومكاتب اإلدارة  المدارس 2016تشرين أول/أكتوبر  12

 سيتطوير مهني للطاقم المدر- للطالبمغلقة  المدارس 2016ثاني/نوفمبر تشرين  8

  يوم المحاربين القدامى – مغلقةومكاتب اإلدارة  المدارس 2016تشرين ثاني/نوفمبر  11

 بطاقة العالمات مؤتمرات/زيارات منزلية – ساعات انصراف مبكر )ما قبل الروضة( 3 2016تشرين الثاني/نوفمبر  21-23

 ؤتمرات بطاقة العالماتم – (8 –الروضة ساعات انصراف مبكر ) 3 2016تشرين الثاني/نوفمبر  21

 مؤتمرات بطاقة العالمات – (12 –)الروضة ساعات انصراف مبكر  3 2016تشرين الثاني/نوفمبر  22-23

 الشكر يوم- مغلقةومكاتب اإلدارة  المدارس 2016 نوفمبر/ثانيتشرين  24-25

 الشتاء عطلة- مغلقةومكاتب اإلدارة المدارس   2016/ديسمبر أولانون ك 26

   عطلة الشتاء- المدارس مغلقة 2016كانون أول/ديسمبر  26-30

 راس السنة الميالدية – المدارس ومكاتب اإلدارة مغلقة 2017كانون ثاني/يناير  2

 تطوير مهني للطاقم المدرسي – المدارس مغلقة للطالب 2017كانون ثاني/يناير  3

  ن لوثر كنجد. مارت يوم- قةمغلومكاتب اإلدارة  المدارس 2017/يناير ثانيكانون  16

  مؤتمرات/زيارات منزليةبطاقة العالمات  – )ما قبل الروضة(ساعات انصراف مبكر  3 2017شباط/فبراير  14-16

 بطاقة العالماتمؤتمرات  – (8 –الروضة ساعات انصراف مبكر ) 3 2017شباط/فبراير  15

 بطاقة العالماتمؤتمرات  – (12-ة الروضساعات انصراف مبكر ) 3 2017شباط/فبراير  16-17

  الرئيس يوم- مغلقةومكاتب اإلدارة المدارس  2017شباط/فبراير  20

 مهني للطاقم المدرسي تطوير- ساعات انصراف مبكر 3 2017أذار/مارس  6

 تطوير مهني للطاقم المدرسي- ساعات انصراف مبكر 3 2017أذار/مارس  31

  عطلة الربيع – مغلقةس المدار 2017نيسان/أبريل  10-13

  الجمعة العظيمة- المدارس ومكاتب اإلدارة مغلقة 2017نيسان/أبريل  14

 مؤتمرات بطاقة العالمات – (8 –ساعات انصراف مبكر )الروضة  3 2017نيسان/أبريل  19

 مؤتمرات بطاقة العالمات – (12-ساعات انصراف مبكر )الروضة  3 2017نيسان/أبريل  20-21

 يوم االنتخابات الرئيسية في والية بنسلفانيا – المدارس مغلقة 2017يار/مايو أ 16

 مهني للطاقم المدرسي تطوير- ساعات انصراف مبكر 3 2017أيار/مايو  26

 يوم الذكرى-المدارس ومكاتب اإلدارة مغلقة 2017أيار/مايو  29
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 األخرى والمعلمين األهلاجتماعات وتواريخ  تواريخ توزيع بطاقات العالمات
 ة المعلمين واألهل لطالب الروضةمقابل 2016أيلول/سبتمبر  13-12و سبتمبرأيلول/ 7-9

                 ( 8-)روضة العالمات بعد الظهر  ةبطاقمؤتمرات  2016تشرين ثاني/نوفمبر  21

 (                 12-مؤتمرات بطاقة العالمات بعد الظهر )روضة  2016تشرين ثاني/نوفمبر  22-23

 زيارات/ مؤتمرات منزلية بعد الظهر ()ما قبل الروضةالعالمات  بطاقةتقارير تقدم  2016تشرين ثاني/نوفمبر  21-23

 زيارات/ مؤتمرات منزلية بعد الظهر الروضة(تقارير تقدم بطاقة العالمات )ما قبل  2017شباط/فبراير  14-16

                     بعد الظهر ( مؤتمرات 8 –بطاقات العالمات )روضة  2017شباط/فبراير  15

 ( مؤتمرات بعد الظهر                     12 –بطاقات العالمات )روضة  2017ط/فبراير شبا 16-17

 ( مؤتمرات بعد الظهر                     8 –بطاقات العالمات )روضة  2017نيسان/أبريل  19

   ( مؤتمرات بعد الظهر                   12 –بطاقات العالمات )روضة  2017نيسان/أبريل  20-21

 
 

 تواريخ االمتحانات

 التقييم الصف تواريخ إدارية
 

 (12-9و 8-3)الصفوف  2016تشرين ثاني/نوفمبر  18 –أكتوبر  /أولتشرين  31

 (12-9و 8-3)الصفوف  2017شباط/فبراير  14 –كانون ثاني/يناير  30

 فقط( 12-9)الصفوف  2017نيسان/أبريل  7 –أذار/مارس  23

 فقط( 8-3)الصفوف  2017حزيران/يونيو  2 – مايو /أيار 15

 

3-8 

 

9-12 

 المستويات

 االنجليزية والرياضيات 

  

 ، واالحياء فقط2، اإلنجليزية 1الجبر  

 ، االحياء & األدب 1الجبر –كيستون  11-7 2017يناير  /كانون ثاني 9-23

 ي اللغة اإلنجليزية تقييم الكفاءة ف 12-الروضة  2017أذار/مارس  3 –يناير  /كانون ثاني 23

ACCESS  &ACCESS  لمتعلمي اللغة االنجليزية محدود 

 ( فنون اللغة االنجليزيةامتحان والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي) PSSA 8 - 3 2017نيسان/أبريل  3-7

 الرياضيات - )امتحان والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي( PSSA 8 – 3 2017نيسان/أبريل  24-28

 العلوم - )امتحان والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي( PSSA 8و 4 2017أيار/مايو  1-5

 كافة االكماالت – )امتحان والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي( PSSA 8 – 3 2017أيار/مايو  8-12

 (هادة الثانوية البكالوريا الدوليامتحان الش) – IB  2017أيار/مايو  19 –نيسان/أبريل  28

 امتحان التعيين المتقدم  - AP  2017أيار/مايو  12 –يار/مايو أ 1

 ، االحياء & األدب1الجبر  – كيستون 11 - 7 2017أيار/مايو  26- 15
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 تواريخ هامة أخرى 
 5األطفال بحاجة إلى أن يكونوا . للتسجيل في رياض األطفال، 2017سبتمبر يلول/أ 1عمر في أو قبل ال من سنوات 3يكونوا ما قبل الروضة مفتوح طوال العام؛ األطفال بحاجة إلى أن تسجيل برنامج مالحظة: 

 .2017سبتمبر أيلول/ 1سنوات من العمر في أو قبل 
 فتح نافذة استقبال طالب الصف التاسع 2016أيلول/سبتمبر  1

 إغالق نافذة استقبال طالب الصف التاسع 2016أيلول/سبتمبر  6

 2018-2017بدء بعملية اختيار المدرسة للسنة الدراسية ال 2016أيلول/سبتمبر  29

 تسجيل طالب مرحلة ما قبل الروضة )أولوية التسجيل( 2017أذار/مارس  31 – 2016كانون أول/ديسمبر  15

 تسجيل طالب الروضة 2017أيار/مايو  31 – 2017شباط/فبراير  28

 للمنزل إرسال التقارير المرحلية 2016تشرين أول/أكتوبر  13-17

 2018-2017انتهاء عملية اختيار المدرسة للسنة الدراسية  2016تشرين ثاني/نوفمبر  14

 إرسال التقارير المرحلية للمنزل 2016كانون أول/ديسمبر  20

 إرسال التقارير المرحلية للمنزل 2017أذار/مارس  6-8

 لمنطقة التعليمية**يوم البيت المفتوح لرياض األطفال على نطاق ا 2017أذار/مارس  7

 أسبوع البيت المفتوح لرياض األطفال على نطاق المنطقة التعليمية** 2017أيار/مايو  8-12

 إرسال التقارير المرحلية للمنزل 2017أيار/مايو  9-11

 اليوم األخير للطالب 2017حزيران/يونيو  20

 اليوم األخير لطاقم المدرسة 2017حزيران/يونيو  21

 
 
 

 ات قبول الكليةاختبار
 PSAT امتحانات   2016تشرين أول/أكتوبر  19

 )موعد بديل( PSAT امتحانات  2016تشرين ثاني/نوفمبر  2

 2016كانون أول/ديسمبر  3  2016تشرين ثاني/نوفمبر  5  2016تشرين أول/أكتوبر  1

 2017أيار/مايو  6  2017أذار/مارس  11 2017كانون ثاني/يناير  21

 2017ونيو حزيران/ي 3

SAT )أيام السبت( 

 2016كانون أول/ديسمبر  10  2016تشرين أول/أكتوبر  22  2016أيلول/سبتمبر  10

 2017حزيران/يونيو  10  2017نيسان/أبريل  8  2017شباط/فبراير  11

ACT )أيام السبت( 

 
 ةتواريخ اجتماعات لجنة اإلصالح المدرسي العام

440 N. Broad Street, 2
nd

 Floor Auditorium 

 مساءا إال إذا تم اإلشعار بغير ذلك 4:30ستبدأ االجتماعات في الساعة 
 

 ديسمبر /كانون أول 15نوفمبر،  /تشرين ثاني 17أكتوبر،  /تشرين أول 13سبتمبر،  /أيلول 15: 2016

 يونيو /حزيران 30يونيو و /حزيران 15أيار/مايو،  25أيار/مايو و 18إبريل،  /نيسان 27ل وإبري /نيسان 20، /مارسآذار 23و آذار/مارس 16فبراير،  /شباط 16يناير،  /كانون ثاني 19 :2017
 

 

 المبكر في حاالت الطقس السيئة. للوصول إلى المعلومات المحدثة مثل إغالق المدرسة أو االنصرافhttp://www.philasd.org/language/arabicيرجى الذهاب إلى   *

 تستطيع أنت وطفلك االطالع على الروضة من خالل زيارة الروضة في المدرسة المحلية خالل "يوم البيت المفتوح" و"اسبوع البيت المفتوح"  **
 

http://www.philasd.org/language/arabic

