Updated 2022-23 school year calendar
تحديث التقويم الدراسي للعام الدراسي 23-2022
June 24, 2022
 24يونيو2022 ,
مجتمع ادارة بودر التعليمية العزيز,
مرفق نسخة من نتيجة التقويم المدرسي للعام الدراسي .23-2022
صوت مجلس التعليم ليلة االربعاء بالموافقة على التغييرات في النسخة التي وافق عليها المجلس مسبقا في يناير  .2022ال
يزال اليوم االول من المدرسة لجميع الطالب هو  16اغسطس .فيما يلي ملخص للتغييرات:
ما تم تغييره:
* ايام جدول الطالب.
* هناك يوم انتقالي في  15اغسطس لطالب الصفين  6و .9ال يزال اليوم االول من المدرسة لجميع الطالب هو يوم
 16اغسطس.
* عطلة الخريف من ( 25-12نوفمبر) و عطلة الربيع من ( 17-12مارس) ستظل خمسة ايام.
ما تم تغييره:
* تعقد معظم اجتماعات مجلس التعليم التابع الدارة بودر التعليمية ( ) BOEفي يومي الثالثاء الثاني والرابع عشر من
الشهر ,وفقا لسياسة مجلس االدارة .من المقرر االن عقد عدة اجتماعات في يومي الثالثاء االول والثالث.
* تعقد معظم اجتماعات مجلس التعليم التابع الدارة بودر التعليمية ( تقويم العام الدراسي  )23-2022في يومي الثالثاء
الثاني و الرابع من الشهر ,وفقا لسياسة المجلس .من المقرر االن عقد عدة اجتماعات في يومي الثالثاء االول
والثالث.
* في عام  ,2023ستحتفل ادارة بودر التعليمية بالعطالت الفيدرالية ليوم مارتن لوثر كينج جونيور ( 16يناير) و
جون تيتو (  19يونو) من خالل اغالق المدارس ومكاتب االدارة .يعد تكريم هذه االيام الهامة جزءا من التزام ادارة
بودر التعليمية المستمر بالتنوع والعدالة و المساواة.
* ستتم اغالق جميع المدارس و مكاتب االدارة امام الجمهور في الفترة من  23ديسمبر الى  3يناير و من  7-3يوليو.
تم اغالق مكاتب المقاطعة للجمهور خالل هذه التواريخ سابقا و لكن تم االن تدوينها في التقويم حتى يكون مجتمعنا
على دراية ويمكنه التخطيط لطلب دعم االدارة .هذه ليست ايام العطل المضافة .الموظوفون الذين من المقرر ان
يعملوا سيفعلون ذلك ما لم ياخدوا اجازة.
>> Visit the Calendars web page for more.
شكرا لكم على شراكتكم المستمرة ,ونامل ان تكون لديكم الفرص لالستمتاع بهذا الصيف واعادة الشحن.

باخالص,
ادارة بودر التعليمية
Poudre School District

