الدوام املدريس
العام الدرايس :متى تبدأ املدرسة ومتى تنتهي
العام الدرايس:
تبدأ املدرسة عادة أول يوم ثالثاء بعد يوم العامل( Labour Dayوهو يوم عطلة رسمية يف كندا يحتفل به يف سبتمرب/أيلول) إىل نهاية شهر
يونيو/حزيران .وهذا ما يعرف بـ «العام الدرايس».
قد تتغري هذه التواريخ وسيكون لدى كل مدرسة تقويم مدريس بكل تفاصيل ذلك العام.

اإلجازات خالل العام الدرايس:
هناك إجازة مدرسية مدتها أسبوعان (حيث تغلق املدارس) وذلك نهاية شهر ديسمرب/كانون األول باإلضافة إىل إجازة مدتها أسبوع واحد يف
منتصف شهر مارس/آذار (تُسمى عطلة مارس/آذار  .)March Breakتغلق املدارس طوال هذه الفرتات.
كام تغلق املدارس أبوابها يف أحد أيام اإلثنني من شهر أكتوبر/ترشين األول ،احتفاال بعطلة يف الديانة املسيحية تسمى عيد الشكر.
وتغلق املدارس ثالث يوم إثنني من شهر فرباير/شباط مبناسبة يوم العائلة ،وهو يوم عطلة لتشجيع العائالت عىل قضاء أوقاتهم معاً.
أما يف أبريل /نيسان فتحل إجازة احتفاال بعطلة يف الديانة املسيحية تسمى عيد الفصح .وعادة تغلق املدارس يومي الجمعة واالثنني خالل
عيد الفصح ،فتصبح عطلة نهاية األسبوع أربعة أيام .وتختلف تواريخ عطلة عيد الفصح من سنة ألخرى( .فعىل سبيل املثال ،قد تأيت عطلة
عيد الفصح أحياناً يف شهر مارس/آذار).
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كام تغلق املدارس يوما يف شهر مايو/أيار فيام يسمى يوم امللكة فيكتوريا  .Queen Victoria Dayوتعد هذه اإلجازة عطلة رسمية يف كندا
وتأيت يف ثالث يوم إثنني من شهر مايو /أيار من كل عام.
أيام أنشطة التطوير املهني :تغلق املدارس أبوابها خالل أيام التطوير املهني ( .)PAوتجدول هذه األيام عىل مدار العام الدرايس لتتيح
ملوظفي املدرسة فرصا لزيادة معارفهم واالرتقاء مبهاراتهم .فالطالب ال يحرضون إىل املدرسة يف أيام التطوير املهني (.)PA Days
سيتم إعطاء الطالب الجدول املدريس وفيه التواريخ املحددة ،يف بداية العام الدرايس .كام ميكن ألولياء األمور طلب هذا التقويم من املدرسة مسبقا.
كام ميكن العثور عليه عادة يف موقع املدرسة أو موقع مجلس املدارس اإللكرتوين.
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