
 

 الشخصي بالحضور األسبوع في أيام خمسة المدرسة   في الدراسة
 عادية وانتهاء بدء أوقات •

 الداخلية األماكن في الوجه أقنعة ارتداء والموظفين الطالب جميع على يجب •

  - ادي الع الدراسة جدول في الدراسي اليوم تمديد عرض •
ل  /apsva.us/ extended-day/registration التالي:  الرابط عبر إلكترونًيا سج ِّ

لون  الطالب سيتلقى •  األسبوع في أيام 5 افتراضًيا تعليًما االفتراضي التعلم برنامج في الُمسجَّ

ل ؟(APS) التعليمية اإلدارة في جديد طالب أنت هل  اآلن!  سج ِّ
 التسجيل عليهم يجب من فقط هم ( APS)  التعليمية اإلدارة في الجدد الطالب •

 الترحيب مركز أو المدرسة إلى الشخصي بالحضور أو إلكترونًيا سج ِّل •

 /apsva.us/register التالي:  الرابط بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد •

 األمور أولياء موقع على المدرسية الحافالت جداول ستُنشر
 (ParentVUE ) أغسطس 24 في البادئ األسبوع في. 

 الرقم على بنا اتصل مساعدة؟ إلى تحتاج هل
 اإللكتروني: البريد عبر أو 8670-228-703

transportation@apsva.us 
 

 مجانية طعام وجبات تقديم استمرار
 الطالب لجميع

 
 اتصال! على ابق

 الدراسي: العام بيانات
apsva.us/21-22 / 

 تابعنا

 

 أغسطس 30بدء الدراسة في 

 أغسطس 30( الدراسة في يوم االثنين الموافق K-12تبدأ الصفوف )

 أغسطس 31تبدأ صفوف ما قبل رياض األطفال الدراسة في يوم الثالثاء الموافق 
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 واللقاحات الصحية النماذج
 الدراسة! بداية قبل المطلوبة واللقاحات الصحية النماذج جميع طفلك وتعبئة ملء اكتمال من تأكَّد

 يلي: ما تقديم الجدد االبتدائية المرحلة طالب على يجب •

 المدرسة إلى الصحي للدخول الصحي نموذج ‹

 (TB)  السل فحص نموذج ‹

 يلي: ما تقديم 7 الصف إلى المنتقلين الطالب على يجب •

 (Tdap)  الديكي والسعال والدفتيريا التيتانوس لقاح ‹

 (MenACWY)  السحائية المكورات لقاح ‹

 (HPV) البشري  الحليمي الورم فيروس لقاح من األولى الجرعة ‹

 يلي: ما تقديم 12 الصف إلى المنتقلين الطالب على يجب جديد: •

 عاًما( 16 بلوغه بعد للفرد )ُتعطى (MenACWY)  المتقارنة السحائية المكورات لقاح من معززة جرعة ‹

 لطالب لقاحات عيادات
 فقط 12 والصف 7 الصف

 مساءً  8 إلى عصًرا 4 من - أغسطس 12
 Walter Reed Community)  المجتمعي المركز يقدم

Center) الديكي والسعال والدفتيريا التيتانوس لقاح  (Tdap ) ولقاح 
 (HPV)  البشري  الحليمي الورم فيروس ولقاح السحائية المكورات

 703- 228-1200 الرقم على بنا اتصل موعد، لحجز
 مسموح مسبق حجز بدون  الدخول

 

 تقويمك! إلى أضف

 / apsva.us/calendars  :2022-2021 الدراسي العام تقويم اطبع
 ( K-12) الصفوف لطالب األول الدراسي اليوم  أغسطس 30
 (VPI) ومبادرة األطفال رياض قبل ما صفوف لطالب األول الدراسي اليوم  أغسطس 31

 العمال عيد عطلة  سبتمبر 3-6
 العبرية السنة رأس عيد عطلة   سبتمبر 7

 الغفران يوم عطلة   سبتمبر 16
 المبكر االنصراف يوم   سبتمبر 29

 المدارس إلى العودة ليالي
 االبتدائية المرحلة   سبتمبر 9

 )المتوسطة( اإلعدادية المرحلة   سبتمبر 14
 الثانوية المرحلة   سبتمبر 22
 (ACHS) المجتمعية الثانوية أرلينغتون  ومدرسة (H-B Woodlawn)  الثانوية المرحلة برنامج   سبتمبر 23
 تك" "أرلينغتون  مؤسسة / الوظيفي المركز   سبتمبر 30

 
 


