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FARSI 

 22-2021 ییلصحتلاد سدارناتم اسیوتق

 ساردمییشاگباز 2021 ستوگآ

 )گرکار وزر تالیطعت( وزمآ شناد تالیطعت رمباسپت 3-6

 )یموب ماندمر وزر-یا ھرفح ھعسوت زورز (ومآ شناد التیطعت رکتبا 11

تقو از تردوز صیختر تساع- 2 لوا ھھام ھس نایاپ رکتبا 29

 )ملعم یراک زور ز (ومآ شناد التیطعت رمبوان 1

 )ملعم یراک زور ز (ومآ شناد التیطعت رمبوان 2

 )گاندنمرز وز(ر تقو از تردوز صیختر تساع 2 رمبوان 11

 )یارگزکرش وز(ر لیطعت رمبوان 24-26

 رمبادس 20-31
 دش دھنواخ ھفترگ

رس زا ھویژان وزر از ھاسالک- 3 2022ی)ناتسمز تالطیع(ت لطیعت

 ھویژان 17 )رونیج گکین رتول نرتیام دالمی( لطیعت

وقت رت دوز صیخرت تعاس- 2 مود ھھما ھس یانپا  ھویژان 20

 ھویژان 21 )ملعم یراک زور ز (ومآ شناد التیطعت

ی )ا ھرفح ھعسوت زورز (ومآ شناد التیطعت  ھویژان 24

ر)وھمج سیئر زور و نتگنیشاو جروج دالیمل (یطعت  ھیروف 21

وقت زا رتدوز صیخرت عتاس 2  سمار 3

ی )ا ھرفح ھعسوت زورز (ومآ شناد التیطعت  سمار 4

وقت رت دوز صیخرت تعاس- 2 موس ھھما ھس یانپا  سمار 31

 یلرآو 1 )ملعم یراک زور ز (ومآ شناد التیطعت

 یلرآو 8-4 )هراھب تالطیع(ت لطیعت

 یم 30 )دوبدیاوز(ر لیطعت

 نوئژ 10 )*قررم تساع از تردوز صیختر( ھسدرم وزر ینخرآ

 .دشدھاوخھتشاذگکاترشاھبھنگاادج ورطھبھسدرم ھر طسوتھسدرم وزر ینخرآ یختار ھبطوبمر تالعاطا*

 نزیگیجا یھازور

 داردنتورضر ینابرج وزر
 داردنتورضر ینابرج وزر
 دوشیمھترفگرظنردینابرج وزر انونعھبلیورآ 5
 داردنتورضر ینابرج وزر

 ھتفرتدس زا ایزھرو

 ھترف ستد زا یاھ زور ناونع ھب زور 18 ات
 عت)اس 72 ا(ی
 ھتفر تسد از وزر ینمھدوزن

 ھفترتدس زازورنمیتبیس
 ھترف ستدزازورنمیکیوتبیس

LS-OCCR-Standard School Year Calendar-2021-22 



 

            

                  
               

                 
           

  

 .تاس هدشهددا حرش 1344 هقررمردییلحصتلاسدرادانتاس میوقتھبطوربمیاھملعرالوتدس

 وعشر در یرختا ،ھتفرتسداز یھاوزر.ددگر هدفاتسا ینگزیجا یھاوزر از تسا کنممشوزمآتساع 990 از نانیمطا یابر
 .دوشھتفگر ظرن در تساعا نیاھبسحام در دیبا قررمتقو از ردتوزصخیرتو،ھرسدم

 تدسزایاھزورنآزادعبو،هدرکنزیگایجرا ھفترتدسزازورجنپنیولاھقطمنسرداممتسیس ھکدردایممزالایانتاسدک
 ھفترگرظنرد مویقترد وزر 12 لداعم یتناک سکرفیی فتلود سرادم ،نونکا مھ د.وش ناربج نایم رد زور کی رتوص ھب ھترف

 ست.ا

http://www.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/goto?open&id=867SGS2A828C
http://www.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/goto?open&id=867SGS2A828C
http://www.boarddocs.com/vsba/fairfax/Board.nsf/goto?open&id=867SGS2A828C

