
 K-12: 2017 – 2016تقوين هدراس ثلوهفيلد هيلز للعبم 

 هعلن طبلت  

    2016أغضطش 

 3 0 . حىجيه انًعهًيٍ وطاقى انعًم انجذد– أغضطش 26 & 25 انجًعت، –انخًيش  

   يىو انخطىيز انًهُي / دواو انًعهًيٍ /  يىو حزحيبي – أغضطش 29

    يىو انخطىيز انًهُي– أغضطش 30انثالثاء، 

    يىو انخطىيز انًهُي– أغضطش 31األربعاء، 

    

     2016صجتوجر 

 21 19  انًعهى عًم يىو-  صبخًبز 1انخًيش،  

   انًعهى عًم يىو-  صبخًبز 2انجًعت،  

   انعًال عيذ – عطهت يذرصيت – صبخًبز 5االثُيٍ،  

    صجبحب K-5دوام دراصي جزئي لطالة الصف  / 12 – 6دوام دراصي كبهل للطالة هن صف  – صبخًبز 6انثالثاء،  

    

     2016أكتوثر 

 19 19  عطلة هدرصية – أكخىبز 3االثُيٍ،  

   عطلة هدرصية – أكخىبز 12األربعاء،  

   يىو جزئي نهخطىيز انًهُي / K-12دوام دراصي جزئي لطالة الصف  – أكخىبز 31االثُيٍ،  

    

     2016نوفوجر 

 19 18 انخطىيز انًهُي / K-12 عطلة هدرصية-  َىفًبز 8انثالثاء،  

   (واالثتدائية في هدرصة اإلعدادية)دوام جزئي للودرصة اإلعدادية  – َىفًبز 22انثالثاء،  

    (اجخًاع أونياء األيىر يع انًعهًيٍ) / K-12 عطلة هدرصية-  َىفًبز 23األربعاء،  

    K-12 عطلة هدرصية - انشكز عيذ-  َىفًبز 25 & 24 انجًعت، –انخًيش  

    

     2016ديضوجر 

 17 17 الشتوية العطلة / K-12 عطلة هدرصية – 2017 يُايز، 6 انجًعت، – ديضًبز 26االثُيٍ،  

    

    2017ينبير 

 16 16  اصتئنبف الدراصة – يُايز 9االثُيٍ،  

   K-12 عطلة هدرصية - كيُج نىثز يارحٍ يىو – يُايز 16االثُيٍ،  



   يىو دواو جزئي نضجالث انًعهًيٍ  / K-12دوام جزئي  – يُايز 27انجًعت،  

   ثداية الفصل الثبني  – يُايز 30االثُيٍ،  

    (صاعخاٌ بعذ انذواو انًذرصي)حطىيز يهُي نهًعهًيٍ / دوام دراصي كبهل  – يُايز 31انثالثاء،  

    

    2017فجراير 

  20 20 

    

    2017هبرس 

 في انًشاريع انبج MYP – (صجبحب) 12 & 11 – 9دوام جزئي لطالة الودرصة الثبنوية هن الصف  – يارس 2انخًيش،  

 ةشخصيال
23 23 

   في انًشاريع انبج MYP – (صجبحب) 12 & 11 – 9دوام جزئي لطالة الودرصة الثبنوية هن الصف -  يارس 3انجًعت،  

   (صاعخاٌ بعذ انذواو انًذرصي)حطىيز يهُي نهًعهًيٍ /  دواو يذرصي كايم – يارس 8األربعاء،  

 ال يُطبق انحال عهً – (يضاء- دواو جزئي الجخًاع أونياء األيىر يع انًعهًيٍ ) / K-12  دوام جزئي-  يارس 31انجًعت،  

 ويُج نيك

  

    

     2017اثريل 

 K-12 14 14 عطلة الرثيع – عطلة هدرصية-  ابزيم 7 انجًعت، – أبزيم 3االثُيٍ،  

    اصتئنبف الدراصة-  أبزيم 10االثُيٍ،  

   عطلة هدرصية-  ابزيم 14انجًعت،  

   (صاعخاٌ بعذ انذواو انًذرصي)حطىيز يهُي نهًعهًيٍ / دوام دراصي كبهل -  ابزيم 27انخًيش،  

    

     2017هبيو 

 22 22 دواو جزئي نهخطىيز انًهُي  / K-12  دوام جزئي-  يايى 26انجًعت،  

   عطلة هدرصية - انذكزي يىو-  يايى 29االثُيٍ،  

    

     2017يونيو 

 12 13  (دواو جزئي) K – 12 انيىو انذراصي األخيز نطالب – يىَيى 16انجًعت،  

   صجالث انًعهًيٍ  / K – 12انيىو األخيز نطاقى عًم -  يىَيى 19االثُيٍ،  

 


