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TRƯỜNG CÔNG LẬP WICHITA 
Tiêu Chuẩn Ðồng Phục: 2017-2018 

CÁC TRƯỜNG  
TIỂU HỌC TIÊU CHUẨN ĐỒNG PHỤC  

Anderson 

Các quần, các váy, và/hoặc các jumper màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo polo cổ cao và tay dài 
màu đỏ, trắng, xanh nhạt (không phải xanh tươi), hoặc xanh nước biển. Các áo được đòi hỏi bỏ vào 
trong quần. Các áo len hoặc sweater màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển có thể mặc bên ngoài áo 
polo trong thời gian thời tiết khắc nghiệt. Các vớ và/hoặc leggings phải là các màu đồng phục. Thứ  
Sáu sẽ là ngày mặc tự do cho những học sinh nào đi học đầy đủ và không đi trễ trong tuần.  

 
Black Traditional Magnet 

Jumper, váy, skirt, skort  màu xanh nước biển, đen hoặc khaki. Áo sơ mi tay ngắn hoặc tay dài 
màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển; áo sơ mi/blouse trắng, áo cổ cao màu đỏ, trắng hoặc 
xanh nước biển; áo thun hoặc sweatshirt màu đỏ hoặc xanh dương loại có biểu tượng của 
trường học đã mua từ PTO. 

Bostic Traditional Magnet 
 

Jumper, váy, skirt, skort, quần dài/ngắn màu xanh nước biển áo kiểu polo tay ngắn hoặc tay dài 
màu đỏ hoặc trắng hoặc kiểu oxford có cổ áo hoặc áo blouse loại gài nút màu trắng với cổ áo 
màu trắng. Một áo cổ cao màu trắng có thể mặc bên trong áo sweatshirt, áo len hoặc áo ngoài. 
Sweatshirt có thể là loại một màu trắng hoặc màu đỏ hoặc loại Bostic sweatshirt. Các áo sweater 
xanh nước biển hoặc trắng loại một màu không có các biểu tượng có thể được mặc bên ngoài 
một áo sơ mi.   

 
Cleaveland Traditional 
Magnet  
 

Áo polo tay ngắn hoặc dài hoặc áo sơ mi màu trắng, xanh nhạt, xanh nước biển hoặc đỏ tía. 
Các áo cổ cao và các áo len đồng thời cũng được phép mặc với các màu kể trên. Các áo thun và 
áo  sweatshirt cổ vũ tinh thần của Cleaveland có thể được mặc trong các ngày tinh thần(các Thứ 
Sáu). Áo cần phải bỏ vào trong quần và nếu có đai quần thì phải thắt dây nịt. Các quần tây, quần 
dài, quần kiểu Capri, quần ngắn, váy (skirt/skort) hoặc áo váy (jumpers) màu khaki và xanh 
nước biển có thể được mặc. Vớ phải là màu trắng hoặc xanh nước biển. Chỉ được phép mang 
giày không hở ngón chân và gót chân. 

 
Cloud 

Áo sơ mi/blouse hoặc áo len (không mũ trùm) màu trắng, nâu sẫm, đỏ, xanh nước biển hoặc 
xanh nhạt. Các áo thun Cloud đều có thể chấp nhận được. Áo sweaters một màu. Áo rộng cần 
phải bỏ vào trong quần. Quần dài, quần ngắn, váy skirt, skort hoặc jumpers màu xanh nước 
biển, khaki.  Vớ hoặc vớ quần phải là màu trắng hoặc màu đen. 
 

 
Colvin 

Áo blouse hoặc áo len màu xanh nước biển, trắng, xanh lá cây. Tất cả các áo sơ mi phải có cổ 
áo và tay áo. Các quần, váy, skort hoặc các quần ngắn đi bộ màu khaki, hoặc xanh nước biển. 
Bất kỳ đồ mặc nào mà gửi thông điệp của băng đảng, đề cao ma túy, rượu, thuốc lá, thô tục hoặc 
các chủ đề không thích hợp sẽ không được phép.  

Horace Mann Dual 
Language Magnet 
 

Quần hoặc váy và áo ngoài màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo polo cổ cao và tay dài màu đỏ, 
trắng hoặc xanh nước biển. Các áo được đòi hỏi bỏ vào trong quần. Các áo len hoặc sweater 
màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển có thể mặc bên ngoài áo polo. Các áo thun trường học được 
mặc vào các thứ Sáu. Miễn các biểu tượng. 

Irving 
Quần dài, váy, quần ngắn hoặc jumpers xanh nước biển hoặc Khaki. Không mặc quần bó sát 
(leggings). Áo sơ mi màu đỏ, trắng, xanh nước biển hoặc xanh nhạt và phải có tay áo.   

Isely Traditional Magnet 

Jumper, váy skirt, skort, quần dài/ngắn, cả nam lẫn nữ màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo 
polo hoặc oxford tay ngắn/dài màu xanh nước biển, trắng; áo polo tay ngắn/dài màu đỏ (cờ đỏ); 
các loại một màu và miễn các biểu tượng. Áo len hoặc sweatshirt màu trắng, đỏ hoặc xanh 
nước biển mặc bên ngoài áo có cổ cho mùa đông.  

McCollom 
 
 

Ðồng phục sẽ được mặc từ thứ Hai-thứ Năm. Các áo thun McCollom, các áo sweatshirts và các quần 
jeans, hoặc đồng phục sẽ được mặc vào các thứ  Sáu.  Các quần dài, quần ngắn, skorts, váy, hoặc 
jumpers màu vàng nhạt hoặc xanh nước biển sẽ được mặc. Các áo sơ mi, các áo blouse và các áo 
sweater sẽ là một màu (miễn sọc, v.v…) trắng, đỏ, xanh nước biển hoặc xanh nhạt và phải có cổ.  
Vớ quần/leggings được phép mặc dưới váy nhưng phải một màu tiêu chuẩn. Không được phép mặc 
quần áo rộng thùng thình. 
  

Minneha Core 
Knowledge Magnet 

Quần ngắn, skort, các quần kiểu capri, váy hoặc màu vàng nhạt, hoặc xanh nước biển . Áo có cổ loại 
một màu trắng, đỏ, xanh nước biển hoặc xanh nhạt. Áo sweatshirt và áo len cùng màu có thể được 
mặc bên ngoài một áo có cổ. 
 

Ortiz 
Các quần, các váy, và/hoặc các jumper màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo polo cổ cao,có tay, màu 
trắng, xanh nước biển, xanh lá cây sậm. Các áo len hoặc sweater màu xanh lá cây sậm, trắng hoặc 
xanh nước biển có thể mặc bên ngoài áo polo. Các áo thun trường học được mặc vào các thứ  Sáu. 
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Park 
 

Quần dài, sweatpant, sweatshirt, quần ngắn hoặc váy phải dài ít nhất chạm đầu ngón tay khi tay 
xuôi theo hông, màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo sơ mi hoặc áo một màu đỏ, trắng hoặc 
xanh nước biển với các tay áo (biểu trưng không lớn hơn một đồng tiền 25 cent). Các áo thun 
của Park hoặc bất kỳ áo nào được cho phép ở một tiết mục có liên quan tới Park. Bất kỳ 
leggings/quần chật ống hoặc áo lót màu nào đều có thể mặc bên trong đồng phục. Các áo 
sweater/sweatshirt một màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển có thể mặc bên ngoài áo sơ mi.    

Spaght 
Science/Communications
Magnet 

Quần dài, váy, jumper, skort hoặc quần ngắn đi bộ màu xanh nước biển hoặc khaki. Các áo 
thun trường học và quần jeans Denim có thể được  mặc vào các thứ Sáu. Áo sơ  mi kiểu polo 
trắng, cam tươi hoặc xanh nước biển. Các áo sơ mi cần phải là loại có cổ. Các áo sweatshirt và 
sweater cùng màu có thể được mặc bên ngoài áo sơ mi. 

 

CÁC TRƯỜNG CẤP HAI 
 

TIÊU CHUẨN ÐỒNG PHỤC 

Allison Traditional 
Magnet 
 

Quần dài, quần ngắn, váy, skort và jumper màu xanh nước biển hoặc vàng nhạt (miễn quần 
jean, miễn cắt tỉa hoặc thêu dệt). Miễn các quần hip huggers/low rise. Các áo là màu trắng hoặc 
xanh nước biển. Các áo sơ mi, áo blouse phải có cổ. Các áo sweatshirt cổ tròn (không mũ trùm) 
hoặc các áo len xanh nước biển, xám tro, hoặc trắng đều được chấp nhận (áo có cổ áo phải 
được mặc bên trong áo sweatshirt hoặc áo len). Các áo lót phải là màu trắng hoặc xanh nước 
biển. Các áo cần phải luôn luôn được bỏ vào quần. Phải thắt dây nịt nếu quần có đai. ID học sinh 
là một phần đồng phục và cũng phải luôn luôn được mang. 
 

Brooks STEM/Arts Magnet 

Quần dài, quần ngắn, jumper hoặc váy không phải đồ jean vải bông chéo với màu khaki, xanh 
nước biển, và đen.  Các quần ngắn, jumper và các váy không trên đầu gối quá 3 inches và được 
mặc ở eo. Thắt dây nịt nếu quần có dây đai. Không mặc quần dài phết đất hoặc quần sệ. Chỉ 
được mặc các áo sơ mi màu trắng, đen, tím (không biểu tượng, hình ảnh, hoặc chữ). Các áo lót 
đồng thời cũng là một trong các màu kể trên. Các áo tinh thần Brooks của bất kỳ màu nào đều 
được phép. Các đồ mặc có mũ trùm thì không được phép mặc. Giày phải có hỗ trợ và an toàn. 
Miễn các giày mang ở nhà, các giày với các bánh xe, các dép tông hoặc các dép quai gài. ID học 
sinh thì luôn luôn cần được mang. 
 

Coleman 
 

Quần dài, quần ngắn, jumper hoặc váy không phải đồ jean vải bông chéo với màu khaki, xanh 
nước biển, và đen.  Các quần ngắn, jumper và các váy không trên đầu gối quá 3 inches và được 
mặc ở eo. Các áo sơ mi thì là màu trắng, đen, hoặc cam tươi. Các áo lót đồng thời cũng là một 
trong các màu kể trên. Các biểu tượng không lớn hơn một đồng tiền hai mươi lăm cent. ID cần 
được mang. Các áo Coleman đã được chấp thuận. Áo và sweatshirt của các trường cao đẳng/đại 
học được chấp thuận vào những ngày quy định. 
 

Curtis 
 

Quần dài, quần ngắn, váy, skort và jumper màu xanh nước biển hoặc vàng nhạt/khaki (miễn 
quần jean, logo, cắt tỉa hoặc thêu dệt). Miễn các quần hip hugger/low-rise hoặc đáy sệ. Các áo 
trắng hoặc xanh nước biển. Các áo hoặc các blouse phải có cổ. Các áo sweatshirt cổ tròn (miễn 
mũ trùm) hoặc các áo sweatshirt một màu xanh nước biển hoặc trắng đều được chấp nhận (Các 
áo có cổ phải được mặc bên trong sweatshirt hoặc sweater). Các áo lót phải là màu trắng. Các áo 
tinh thần Curtis được chấp thuận cũng có thể được mặc. 
 

Jardine STEM/Career 
Exploration Magnet 

Quần tây vào váy phải là màu khaki, xanh nước biển hoặc đen. Quần phải một màu và kích 
cỡ phù hợp. Tuyệt đối không mặc jeans, quần nhung, quần nylon, Lycra leggings hoặc sweat 
pant. Nếu ống quần xắn lên thì phải xắn đều nhau. Miễn quần cắt gấu. Gấu váy phải dài hơn đầu 
ngón tay của học sinh khi hai tay xuôi theo hông. Các áo kiểu polo màu xanh nước biển, màu 
vàng, khaki hoặc màu trắng. Không để hở nút áo. Áo sơ mi một màu. Biểu tượng hoặc thêu 
thùa phải nhỏ hơn nửa đô la. Áo cổ cao/mock turtlenecks những màu của trường được phép mặc. 
Áo t-shirt trường đại học được phép mặc vào Những Thứ Sáu. 

Marshall 

 
Các quần dài, quần ngắn, váy, skort, jumper màu xanh nước biển hoặc khaki. Các quần dài và 
quần ngắn phải được mặc ở eo bụng. Áo sơ mi, áo blouse và áo sweater màu trắng, xanh nước 
biển hoặc nâu sẫm. Các áo sơ mi và áo blouse phải có cổ áo. Các áo thun tinh thần của 
Marshall và sweatshirt (bao gồm các mũ trùm của Marshall) đều được phép mặc. Chỉ các áo lót 
trắng với không chữ viết hoặc các biểu tượng có thể được mặc bên trong áo đồng phục. 
 

Mead 

 
Các quần dài, quần ngắn, váy, skort, jumper màu vàng nhạt, khaki hoặc xanh nước biển. Áo sơ 
mi, áo blouse, sweatshirt và áo sweater một màu trắng, khaki hoặc xanh nước biển. Các áo lót 
phải là màu trắng. Các quần dài và quần ngắn cần phải được mặc ở eo bụng. Miễn denim hoặc 
sweatpants. Các biểu tượng không lớn hơn một đồng tiền 25 cent. Các áo Mead cũng có thể chấp 
nhận. 
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