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Quy Tắc Ăn Mặc  
Những Kỳ Vọng Ðồng Phục Coleman Cougar 

 
 
ÁO 
Màu: Trắng, Ðen, Cam  
Tất cả áo phải là một màu, biểu tượng không lớn hơn đồng tiền hai mươi lăm cent 
Áo thun tay dài và áo giữ ấm thì không được phép trừ khi nó là một áo tinh thần Coleman 
Áo lót – Phải là áo màu của quy tắc ăn mặc. Áo lớp thể dục thì không được phép như một áo lót. 
Các Kiểu Cho Phép bằng những một màu trường học: 

 Áo sơ mi Polo – phải có cổ áo, không quá hở hai nút 
 Áo sơ mi Oxford– phải có cổ áo, tay dài hoặc ngắn 
 Áo blouse – phải có cổ áo, tay dài hoặc ngắn 
 Sweaters/Sweatshirt – crew, cổ chữ V hoặc áo sweater loại có nút áo 
 Áo cổ cao  
 Áo/Mũ trùm Tinh Thần Coleman: để mua trong mùa thu 

 
JACKETS (CÁC ÁO KHOÁC) 
Các áo jacket là không được phép mặc bên trong trường học. Các áo jacket có thể được mang theo đến 
lớp học cho tiện khi ra ngoài cho lớp thể dục hoặc ra chơi trong những ngày trời lạnh.  
 
QUẦN 
Màu: Khaki (nâu vàng nhạt), Xanh Ðậm (Navy), Ðen 
Tất cả các quần phải là một màu, biểu tượng không lớn hơn đồng tiền hai mươi lăm cent 
Miễn quần jean xanh hoặc denim của bất cứ loại nào 
Miễn quần thể thao hoặc sweat dài/ngắn 
Miễn quần jean gầy, jeggings hoặc bó 
Miễn quần đáy sệ/chùng 
 
Các Kiểu Cho Phép: 

 Quần/Quần Tây - vừa ở thắt lưng 
 Quần Ngắn – Không ngắn hơn 3 inch từ đầu gối 
 Váy/Jumpers/Áo Ðầm – Không quá 3 inch từ đầu gối (thậm chí nếu legging đã được mặc), các 

quần ngắn phải được mặc bên trong các váy 
 Leggings – có thể được mặc bên trong váy thay cho quần ngắn, phải là màu của quy tắc ăn mặc 

 
GIÀY 
Nên là những giày hỗ trợ và an toàn thích hợp 
Miễn dép tông, giày mang trong nhà, hoặc giày với các bánh xe  
 
Những Kỳ Vọng Chung 

 ID của học sinh phải được mang trên một dây đeo quanh cổ hoặc được kẹp vào cổ áo. 
 Các áo lạnh/jacket, nón, backpack, và các ví tiền thì cần phải được giữ trong tủ học sinh trong 

ngày học. 
 Các khăn rằn, khăn rằn có chữ in, khăn trùm đầu, kính mát, và lược chải thì không được mang. 
 Các dây xích, dây xích ví, hoặc đồ mặc có mấu nhọn thì không được phép.  
 Ðồ nữ trang, vớ, dây thắt lưng/cài khóa, kiểu tóc, hình xăm có thể không làm giảm từ môi trường 

học tập.  
Những học sinh không tuân thủ quy tắc đồng phục sẽ được yêu cầu để thay đồ hoặc gọi về nhà để lấy 
đồ thay.Các học sinh có thể được yêu cầu để chờ phòng cấm túc cho đến khi đồ mặc đã được mang đến 
từ nhà. Các học sinh có thể bị cấm túc nếu vi phạm các quy tắc ăn mặc. Những vi phạm được lặp đi lặp 
lại về quy tắc ăn mặc có thể bị kỷ luật năng hơn. Ban giám hiệu sẽ đưa ra quyết định sau cùng về bất 
kỳ những vi phạm liên quan đến quy tắc ăn mặc. 

 
Nếu quý vị cần hỗ trợ tài chính cho đồ mặc, xin vui lòng liên lạc nhân viên Social Worker ở số 973-6666 
hoặc đường dây trợ giúp của United Way ở số 211. 
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NHỮNG KỲ VỌNG KHÔNG ÐỒNG PHỤC COLEMAN COUGAR  
Trường Coleman Middle có các kỳ vọng không đồng phục cho những ngày không mặc đồng phục và 
những tiết mục trường học khác không cần tuân thủ quy tắc ăn mặc. Nó là điều được đòi hỏi rằng các 
học sinh thực hiện những lựa chọn với phẩm cách, lòng tự trọng, và lẽ thường trong việc xác định đồ 
mặc trong những dịp này. Bất kỳ học sinh nào không chắc chắn nếu những đồ mặc nào phù hợp với 
những kỳ vọng không tiêu chuẩn đồng phục nên kiểm với một giám hiệu trước khi mặc nó.  
 
Những kỳ vọng không đồng phục cụ thể được liệt kê bên dưới. 

 ID của học sinh phải được mang trên một dây đeo quanh cổ hoặc được kẹp trên cổ áo.  
 Ðồ mặc có thể không biểu lộ hoặc đề cao thô tục, rượu, ma túy, băng đảng, giới tính, phân biệt 

chủng tốc, dân tộc, hoặc gièm pha tình dục, hoặc những lời lẽ xúc phạm của bất kỳ loại nào. Bất 
kỳ thắc mắc gì về sự phù hợp của thông điệp sẽ được định đoạt bởi ban giám hiệu.  

 Ðồ mặc phải che hai vai và phần trên của ngực, và phải dài đủ để che da ở thắc lưng. 
 Miễn quần áo mỏng, các áo hở hông, hở bụng, áo ba lỗ, áo dây,  
 Quần ngắn, váy, và trang phục có thể không ngắn hơn 3 inch từ đầu gối. 
 Tất cả quần jean, quần dài, quần sweat, quần thể thao ngắn hoặc dài, phải được mặc ở 

thắc lưng. 
 Miễn các quần Jeggings, bó hoặc fitting. 
 Các áo lạnh/jacket, nón, backpack, và các ví tiền thì cần phải được giữ trong tủ học sinh 

trong ngày học. 
 Các đồ mặc có mũ trùm là không được phép.  
 Các khăn rằn, các chữ in khăn rằn, khăn trùm đầu, kính mát, và lược chải thì không được mang. 
 Các dây xích, dây xích ví, hoặc đồ mặc có mấu nhọn thì không được phép.  
 Ðồ nữ trang, vớ, dây thắt lưng/cài khóa, kiểu tóc, hình xăm có thể không làm giảm từ môi trường 

học tập.  
 Nên là những giày hỗ trợ và an toàn thích hợp 
 Miễn dép tông, giày mang trong nhà, hoặc giày với các bánh xe 

Những học sinh không tuân thủ các kỳ vọng không đồng phục sẽ được yêu cầu để thay đồ hoặc gọi về 
nhà để lấy đồ thay.Các học sinh có thể được yêu cầu để chờ phòng cấm túc cho đến khi đồ mặc đã 
được mang đến từ nhà. Các học sinh có thể bị cấm túc nếu vi phạm các quy tắc không đồng phục.  Ban 
giám hiệu sẽ đưa ra quyết định sau cùng về bất kỳ những vi phạm liên quan đến quy tắc ăn mặc. 

 
Các Thẻ ID Hình Học Sinh 
An toàn của học sinh là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sử dụng các thẻ hình ID tại Trường Coleman 
Middle để giúp chúng tôi nhận dạng các học sinh. Ngoài việc nhận dạng, các thẻ ID học sinh được dùng 
như các thẻ thư viện và các thẻ ăn trưa.  

Những kỳ vọng liên quan đến việc sử dụng và giữ gìn cho những thẻ này đã được liệt kê dưới đây: 

 Các thẻ ID học sinh phải luôn luôn được mang trong ngày học. Thẻ ID phải được mang trên 
một dây đeo quanh cổ hoặc trên một vật kẹp trên cổ áo. 

 Các học sinh có trách nhiệm theo dõi và giữ gìn thẻ ID của mình. 
 Các thẻ ID không bao giờ được viết, đánh dấu, làm trầy, tẩy xóa, cắt, hoặc cắt xén trong bất kỳ hình 

thức nào. Ðiều này áp dụng  tới cả mặt trước và mặt sau của thẻ ID.  
 Những học sinh mà có các thẻ bị viết, đánh dấu, trầy xước, tẩy xóa, cắt, hoặc cắt xén trong bất kỳ 

hình thức nào sẽ không được phép để sử dụng bất kỳ thông hành nào cho RR hoặc những lĩnh vực 
khác.  

 Các thẻ ID mà đã bị viết, đánh dấu, trầy xước, tẩy xóa, cắt, hoặc cắt xén phải được trao cho ban 
giám hiệu và một thẻ khác được mùa vào ngày học kế.  

 Các thẻ ID bị mất phải được thay bằng cách mua một thẻ mới khác vào ngày học kế.  
 Các học sinh phải không bao giờ được phép để sở hữu một thẻ ID khác. Các thẻ ID được tìm thấy 

phải nhanh chóng được trao cho một nhân viên trường học.  
 

Các thẻ ID và dây đeo thay thế có thể được mua trong một Văn Phòng hàng ngày: Lệ phí thẻ ID là $3.00 
và dây đeo là $2.00. 
 
Thẻ ID Tạm Thời 
Những học sinh không có thẻ ID của mình phải nhanh chóng báo cáo cho giáo viên lớp học của mình 
cho một băng ID đeo tay tạm. Mỗi lần cấp một ID tạm kết quả giờ ra chơi và các đặc quyền thông hành 
trong ngày, chúng sẽ bị thu hồi. Việc không tuân thủ những kỳ vọng này kết quả sẽ dẫn đến hành 
động kỷ luật bởi ban giám hiệu.  


