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TRƯỜNG CÔNG LẬP WICHITA 
Tiêu Chuẩn Ðồng Phục: 2021-2022 

CÁC TRƯỜNG  
TIỂU HỌC MÔ TẢ ÑOÀNG PHUÏC TIEÂU CHUAÅN 

Black Traditional 
Magnet 

Váy, váy short, áo liền quần (jumper) màu xanh nước biển hoặc khaki. Quần dài/quần short màu 
xanh nước biển, đen, hoặc khaki. Áo có cổ ngắn tay hoặc dài tay màu đỏ, trắng hoặc xanh nước 
biển; áo sơ mi/blouse màu trắng, áo cổ lọ màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển; áo thun hoặc 
sweatshirt màu đỏ hoặc xanh dương có logo của trường được mua từ PTO. 

Bostic Traditional 
Magnet 
 

Váy, váy short, áo liền quần (jumper), quần dài/ngắn màu xanh nước biển.  Áo polo ngắn tay hoặc 
dài tay màu đỏ hoặc trắng hoặc áo kiểu oxford có cổ áo hoặc áo blouse loại gài nút màu trắng với 
cổ áo màu trắng. Áo cổ lọ màu trắng có thể mặc bên trong áo sweatshirt, áo len hoặc áo ngoài. 
Sweatshirt có thể mặc áo chỉ một màu trắng hoặc một màu xanh nước biển hoặc áo sweatshirt 
Bostic chính thức. Áo sweater một màu xanh nước biển hoặc trắng không có các logo có thể được 
mặc bên ngoài một áo sơ mi có cổ.   

 
 
Cleaveland Traditional 
Magnet  
 

Áo polo ngắn tay hoặc dài tay hoặc áo sơ mi màu trắng, xanh nhạt, xanh nước biển hoặc đỏ. Áo 
cổ lọ và áo sweatshirt mặc bên ngoài/bên trong áo đồng phục phải có các màu kể trên. Áo sweatshirt 
và áo Tinh thần Cleaveland có thể được mặc trong các ngày tinh thần (Thứ Sáu). Áo cần phải bỏ 
vào quần và nếu có đai nịt, học sinh phải mang nịt. Quần dài, quần may, quần kiểu Capri, quần short 
đi bộ, váy, váy short hoặc áo liền quần màu khaki và xanh nước biển có thể được mặc. Vớ phải là 
màu trắng hoặc xanh nước biển. Chỉ được mang giày bít (kín mũi và gót). Quần áo không được 
phép có bất kỳ logo nào. Áo sơ mi Cleveland Cares có thể được mặc vào các thứ Tư. 

Cloud 

Áo sơ mi/blouse, áo len hoặc sweatshirt (không mũ) chỉ một màu xanh, đỏ hoặc trắng. Áo T-shirt 
có logo Cloud có thể chấp nhận được. Quần áo quá khổ và / hoặc rộng thùng thình không được 
phép. Quần dài, váy, áo liền quần, váy short, quần short đi bộ hoặc quần sweatpants màu kaki hoặc 
xanh nước biển. Tất có thể nhìn thấy nên có một màu đỏ, trắng hoặc xanh. Phù hiệu hoặc logo có 
bất kỳ kích cỡ nào đều không được phép mang trên đồng phục. 

 
 
Colvin 

Áo sơ mi một màu xanh nước biển hoặc xanh lá cây, không có logo (loại polo có cổ và có tay.) 
Quần váy, áo liền quần, váy short, quần short đi bộ hoặc chạy bộ màu kaki hoặc xanh nước biển. 
Quần/quần cargo (có túi đắp bên ngoài 2 bên ống quần)/quần short, quần jean, hoặc quần thương hiệu 
Dickies không được phép. Quần bó sát phải mặc dưới váy và áo liền quần nên chỉ một màu xanh 
nước biển hoặc đen. Áo len hoặc áo sweatshirts, màu đồng phục được cho phép - Bạn phải có áo sơ 
mi / hoặc áo T-shirt Colvin màu đồng phục mặc bên dưới – Áo hoodies màu của trường được phép 
mặc. 

Gordon Parks Academy 
(Mầm Non-Lớp 8) 

Quần hoặc váy xanh nước biển, đen, hoặc khaki. Áo trừ áo hoodies một màu trơn trắng, xanh 
nước biển, xám, xanh nhạt, hoặc xanh lam. Áo lót phải có màu cùng màu đồng phục của trường. 
Áo sơ mi có logo Gordon Park được chấp thuận. Áo sơ mi nên được bỏ vào quần trong ngày học. 
Logo không lớn hơn đồng tiền 25 cent. Học sinh Trung học cơ sở được yêu cầu mang nịt có đai nịt. 

Horace Mann Dual 
Language Magnet 
(Mẫu giáo-Lớp 8) 
 

Quần hoặc váy màu khaki hoặc xanh nước biển. Áo có cổ màu xanh nước biển, trắng hoặc 
khaki. Áo phải bỏ trong quần. Áo len hoặc áo sweater một màu đỏ, trắng hoặc xanh nước biển 
trơn có thể mặc bên ngoài áo sơ mi. Áo thun Tinh thần Trường có thể được mặc vào các thứ Sáu. 
Logo không được lớn hơn đồng tiền 25 cent. 

Isely Traditional 
Magnet 

Jumper, váy, váy short, quần dài/quần short màu xanh nước biển hoặc khaki, cả nam lẫn nữ. Áo 
polo hoặc oxford dài tay/ngắn tay màu xanh nước biển, trắng; áo polo ngắn tay hoặc dài tay màu 
đỏ (cờ đỏ); một màu trơn và không có logo. Áo len hoặc sweatshirt màu trắng, đỏ hoặc xanh nước 
biển mặc bên ngoài áo có cổ vào mùa đông. 

 
McCollom 
 
 

Ðồng phục sẽ được mặc từ thứ Hai-thứ Năm. Áo thun McCollom, áo sweatshirts và quần jeans, hoặc 
đồng phục sẽ được mặc vào các ngày thứ Sáu. Quần dài, quần short, váy short, váy, hoặc jumpers màu 
vàng nhạt hoặc xanh nước biển được phép mặc. Áo sơ mi, áo blouse và áo sweater sẽ trơn một màu 
(miễn sọc, v.v…) trắng, đỏ, xanh nước biển hoặc xanh nhạt và phải có cổ áo. Chỉ các logo thương 
hiệu thì mới được phép. Quần leggings/quần ôm có thể được mặc bên trong váy nhưng phải trơn một 
màu và theo màu tiêu chuẩn. Quần áo quá khổ sẽ không được phép.  
 

 

Minneha Core 
Knowledge Magnet 

Quần dài, quần short, váy short, quần kiểu capri, váy hoặc jumper màu vàng nhạt hoặc xanh nước biển. 
Áo một màu trơn 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. 

Mueller 
Aerospace/Engineering 
Magnet 

Áo phải một màu xanh nước biển, trắng hoặc đỏ, có cổ và tay áo. Áo có logo Mueller có thể được 
mặc bất kỳ ngày nào trong tuần. Áo lót cũng phải màu xanh nước biển, trắng hoặc đỏ. Áo len hoặc 
áo sweatshirt một màu trơn cùng màu đồng phục tiêu chuẩn (không có thiết kế, logo hoặc chữ viết) 
được phép mặc. Nếu áo len/áo sweatshirt có mũ, không được phép đội mũ khi ở trong tòa nhà. 
Quần (quần short, quần dài, váy, jumper, váy short hoặc capris) phải là màu khaki hoặc xanh 
bước biển trơn. Không được phép mặc quần jeans ngoại trừ ngày mặc tự do. 
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Ortiz Quần, váy và/hoặc jumper màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo sơ mi, áo sweatshirt, áo len có tay hoặc 
áo tinh thần trường một màu trơn xanh nước biển, xanh nhạt, trắng, hoặc xanh lá cây.  

Park 
 

Quần, kể cả quần short hoặc váy (bằng hoặc dài hơn đầu ngón tay của trẻ khi chúng để cánh tay duỗi 
thẳng xuống dưới dọc hai bên thân), quần dài, sweatpant, quần jeans (không sờn hoặc rách). Áo phải 
một màu trơn hoặc có họa tiết hoặc in hoa nhưng không được có chữ và hình ảnh ngoại trừ những gì 
liên quan đến trường Park hoặc, vào những ngày hội đại học, áo trường đại học hoặc trường nghề 
được cho phép.  Không được phép mặc áo không tay hở vai (halter), áo ba lỗ, áo crop top, áo ống 
hoặc áo 2 dây mảnh. Logo trên áo hoặc quần phải nhỏ hơn kích thước của ngón tay cái. Không mặc 
quần áo quá khổ hoặc rộng thùng thình. Không đội mũ hoặc mặc áo khoác (coat) trong tòa nhà. Có 
thể mặc áo len / áo sweatshirt bên trong nếu tuân theo quy định về trang phục.    

Spaght 
Science/Communicatio
ns Magnet 

Quần dài, váy, jumper, quần short, váy, váy short màu xanh nước biển hoặc khaki. Áo thun trường 
có thể được mặc vào bất kỳ ngày nào. Áo sơ mi kiểu polo màu trắng, cam tươi hoặc xanh nhạt 
hoặc xanh nước biển. Áo sweatshirt và sweater cùng màu có thể được mặc bên ngoài áo sơ mi có 
cổ. 

CÁC TRƯỜNG CẤP 
HAI 

 
MÔ TẢ ĐỒNG PHỤC CHUẨN 

Allison Traditional 
Magnet 
 

Quần dài, quần short, váy, váy short và jumper (không bằng chất liệu denim, không logo, và cắt tỉa 
hoặc thêu thùa tương phản) màu xanh nước biển hoặc vàng nhạt/khaki. Không được mặc quần ôm 
sát hông (hip huggers)/quần đáy ngắn, hoặc quần co giãn. Áo màu trắng hoặc xanh nước biển. Áo 
sơ mi, áo blouse phải có cổ. Áo sweatshirt cổ tròn (không mũ trùm) hoặc 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). Áo lót phải một màu trắng hoặc xanh nước biển. Áo phải luôn luôn được bỏ vào quần. 
Dây nịt phải mang trong đai nịt. Phải luôn luôn đeo thẻ học sinh. 

Brooks Technology & 
Arts Magnet 

Quần dài, quần jogger-bottom, quần short, jumper hoặc váy (không logo, họa tiết hoặc chữ viết, 
hoặc lòe loẹt) không bằng chất liệu denim, một màu trơn khaki (vàng nhạt), hoặc đen. Quần 
short, jumper và váy không được trên đầu gối quá 3 inches và phải mặc ngang eo. Nịt phải có đai 
nịt. Không mặc quần dài lết sàn hoặc quần xệ. Chỉ áo sơ mi có cổ trơn màu trắng, đen hoặc tím 
(không có logo, họa tiết hoặc chữ). Học sinh có thể mặc Áo thun Tinh thần Brooks (áo thun của các 
Đội Thể thao Brooks, của câu lạc bộ Nghệ thuật và áo các Câu lạc bộ.). Trong những tháng lạnh 
hơn, học sinh có thể mặc áo hoody được “Brooks” ủy quyền. Giày phải hỗ trợ và an toàn. Phải mang 
thẻ ID học sinh mọi lúc. 

Coleman 
 

Quần dài, quần short, jumper hoặc váy không phải chất liệu jean màu khaki, xanh nước biển, và 
đen.  Quần short, jumper và váy không được trên đầu gối quá 3 inches và phải mặc ngang eo. Chỉ 
được mặc áo sơ mi có cổ một màu trắng, đen, hoặc cam tươi. Áo lót cũng phải là một trong các 
màu kể trên. Logo không được lớn hơn đồng tiền hai mươi lăm cent. Giày phải hỗ trợ và an toàn. 
Không mang giày đi trong nhà, giày có bánh xe, dép xỏ ngón và dép lê. Phải mang thẻ ID học sinh. 
Áo Tinh thần Coleman được chấp thuận. Áo thun và sweatshirt đại học/cao đẳng được chấp thuận 
trong những ngày được chỉ định.  

  Curtis 
 

Quần dài, quần short, váy, váy short và jumper (không bằng chất liệu denim, không logo, và cắt tỉa 
hoặc thêu thùa tương phản) màu xanh nước biển, đen hoặc vàng nhạt/khaki. Không mặc quần ôm 
sát hông (hip huggers)/quần đáy ngắn, hoặc quần xệ. Áo có cổ màu trắng hoặc xanh nước biển. Áo 
sweatshirt, áo hoodies (có mũ trùm) hoặc áo len màu xanh nước biển, trắng hoặc xám nhạt đều 
được chấp nhận. Áo lót phải là màu xám, trắng hoặc xanh nước biển. Áo Tinh thần Curtis được 
chấp thuận cũng có thể mặc thay áo có cổ. Phải mang thẻ ID học sinh mọi lúc. 

Jardine STEM/Career 
Exploration Magnet 

Quần hoặc váy phải là màu khaki, xanh nước biển. Quần phải một màu trơn, có kích thước phù 
hợp. Tuyệt đối không được mặc đồ jeans, nylon, sọc nhung. Quần leggings Lycra hoặc quần 
sweat được phép mặc. Miễn các quần cắt khoét. Lai váy phải dài hơn chiều dài của các đầu ngón tay 
khi hai tay để thẳng xuống dưới. Áo kiểu polo phải màu trắng, vàng, hoặc xanh nước biển. Áo gài 
nút không được phép. Áo phải một màu trơn. Áo cổ lọ/cổ cao có màu trường là được phép. Áo thun 
đại học được phép mặc vào các ngày thứ Sáu.  

Marshall 

Không mặc đồ denim. Học sinh có thể mặc quần dài, quần short, váy màu xanh nước biển hoặc 
khaki. Quần dài và quần short phải mặc ngang eo. Tất cả áo polo, áo sweatshirt, áo blouse và áo len 
phải trơn mộtmàu màu trắng, xanh nước biển hoặc nâu sẫm. Áo thun và áo sweatshirt của 
Marshall được cho phép. Áo khoác có mũ trùm hoặc áo hoodies được cho phép, tuy nhiên mũ không 
được trùm lên đầu học sinh. Áo khoác hoặc hoodies được mặc phải là màu của trường (Trắng, Xanh 
nước biển, Nâu sẫm). Không được phép mang túi hoặc ba lô có dây. 

Mead 

Quần dài, quần short, capri, váy, jumper màu vàng nhạt (khaki), đen hoặc xanh nước biển. Áo sơ 
mi, áo blouse, áo sweatshirt và sweater có cổ một màu trắng, đen, vàng nhạt (khaki) hoặc xanh 
nước biển. Áo Tinh Thần Mead được phép mặc. Áo lót phải là màu đồng phục. Quần leggings 
không được mặc riêng. Quần dài và quần short phải được mặc ở eo. Không mặc quần thể thao, quần 
sweatpants, quần jeans màu xanh. Logo không lớn hơn một đồng tiền 25 cent. 
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