
 ( ۲۴-۲۰۲۳و   ۲۳-۲۰۲۲های بعدی مکتب تایید شدند )موضوع بحث: تقویم

 ها و کارمندان هنریکو،خانواده

 نکات برجسته: 
به صفر، مکتب رای به تایید پیشنهادها برای شروع گام به گام پیش از روز کارگر در   ۵شنبه با آرای پنج •

 های تحصیلی آینده داد. سال
(. به این  ۲۰۲۲آگست  ۲۹شود )دوشنبه،  ، مکتب یک هفته مانده به روز کارگر شروع می۲۰۲۲: در سال بعد •

 (. ۲۰۲۳جوئن   ۹شود )جمعه معنا که مکتب یک هفته زودتر از معمول تمام می
(.  ۲۰۲۳آگست  ۲۱شود )دوشنبه ، مکتب دو هفته پیشتر از روز کارگر شروع می۲۰۲۳: در دو سال بعد از حال •

 (. ۲۰۲۴می  ۳۱شود )جمعه معنا که مکتب دو هفته زودتر از معمول تمام میبه این 
 شود. سپتمبر شروع می ۸این تاثیری بر سال تحصیلی آینده ندارد که هنوز به تاریخ چهارشنبه  •

 جزئیات: 

  ۲۳-۲۰۲۲های تحصیلی های مکتب برای سالشنبه، تقویمی کاری خود به روز پنجهیئت مدیران مکتب هنریکو در جلسه
شود  های ویرجینیا میهای ناحیه ی مکتبهای عمومی ولسوالی هنریکو عضوی از بقیه را تایید کردند. مکتب ۲۴-۲۰۲۳و 

که شروع سال تحصیلی پیش از روز کارگر را برگزیده اند. هیئت مدیره دوتا انتخاب را برای هر سال تحصیلی در نظر  
شامل شروع پیش از روز کارگر و شروع پس از روز کارگر بودند. در هر    های موجود برای هر دو سالگرفتند. انتخاب

ها نظرگیری از مردم و  دوی موارد، هیئت مدیره اجماعاً رای به شروع پیش از روز کارگر دادند. این تصمیم پس از ماه
 گرفته شد.   HCPSی تقویم کومیته 

های شروع و پایان سال تحصیلی را جلوتر  کنند بلکه در عوض تاریخنمیها به تعداد روزهای مکتب اضافه این تقویم 
-۲۰۲۳یک هفته پیش از روز کارگر، و سال تحصیلی   ۲۳-۲۰۲۲آورند. این تغییر تدریجی خواهد بود: سال تحصیلی می
هنوز شروع   ۲۴-۲۰۲۳های پس از ها برای سالی انتخاب تقویم شوند. پروسهدو هفته پیش از روز کارگر شروع می ۲۴

 شود. سپتمبر شروع می  ۸نشده است. این تصمیم تاثیری بر سال تحصیلی جاری ندارد که روز 

 ۲۴-۲۰۲۳و  ۲۳-۲۰۲۲های تایید شده برای تقویم 
 دیدن کنید.( https://henricoschools.us/calendarsی تقویم تاییدی کامل، از )برای مشاهده

 
 ۲۳-۲۰۲۲نکات برجسته تقویم 

 سپتمبر(.  ۵شود )یک هفته پیش از روز کارگر مطابق با شروع می ۲۰۲۲آگست  ۲۹مکتب  •
 دسمبر است.  ۳۰تا  ۱۹تعطیالت زمستان  •
 اپریل است.  ۷ا ت ۳تعطیالت بهار از  •
 است.  ۲۰۲۳جوئن  ۹آموزان آخرین روز مکتب برای دانش •

 
 ۲۴-۲۰۲۳نکات برجسته تقویم 

 سپتمبر(.  ۴شود ) دو هفته پیش از روز کارگر مطابق با شروع می ۲۰۲۳آگست  ۲۱مکتب  •
 جنیوئری است.   ۵دسمبر تا  ۲۵تعطیالت زمستان  •
 اپریل است.  ۵تا  ۱تعطیالت بهار  •
 است.  ۲۰۲۴می   ۳۱آموزان برای دانشآخرین روز مکتب  •

 های شروع پیش از روز کارگر را برگزیده اند. ناحیه همین االن تاریخ ۱۰۵های ویرجینیا، های مکتبناحیه ۱۳۵از 

ی این موضوع، به این صفحه مراجعه کنید:  ها دربارهی اطالعاتی که پیشتر ارائه شده و ویدیو کلیپبرای آغاز به مشاهده
https://henricoschools.us/calendars / 
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