TIỂU HỌC PLEASANT VALLEY
QUY TẮC ĂN MẶC CỦA HỌC SINH
TÊN HỌC SINH ____________________________________________________

LỚP ___________________

Để cung cấp một môi trường học tập chất lượng ở trường học của chúng tôi, hành vi và cách ăn mặc
của học sinh là điều cần thiết. Phần đông các học sinh ĐỀU ăn mặc thích hợp và những nỗ lực của
các em trong lĩnh vực này đều rất được cảm kích. Các nhân viên kỳ vọng các học sinh và các phụ
huynh ý thức rằng tất cả các học sinh đều được đòi hỏi để tuân thủ quy tắc ăn mặc này. Tiêu chuẩn
hợp lý cho việc xác định cách ăn mặc là dựa trên sức khoẻ, an toàn, và đúng đắn và nên có ích tới
một không khí học tập. Mặc dù không bao gồm tất cả, đây là những ví dụ cụ thể của các tiêu chuẩn
chung.













Quần áo hoặc kiểu tóc cực độ mà làm phân tâm sẽ không được phép.
Kính mát, nón, khăn rằn, và khăn trùm đầu là không được phép mang/đội ở trường học.
Bất kỳ đồ vật gì mà thúc đẩy việc sử dụng rượu, thuốc lá, hình ảnh bất hợp pháp hoặc thu
hút sự chú ý đến các bộ phận cơ thể (bao gồm chữ viết trên phía sau của quần dài và quần
ngắn) sẽ không được phép.
Vì lý do an toàn, các giày nền, dép, và dép tông thì không được đề nghị trong các ngày có
lớp thể dục hoặc trên sân chơi. Roller skates hoặc Heelies (giày có bánh xe) thì không
được phép.
Các áo phải dài tới thắt lung. Tất cả các áo phải luôn luôn phủ eo lưng.
Các áo phải luôn luôn phủ hai vai, bụng và lưng.
Ðồ lót không thể để lộ bên ngoài các quần áo thường.
Miễn các quần ngắn/váy ngắn hơn đầu ngón tay khi hai tay để thẳng xuống.
“Quần đấy sệ” sẽ không được phép.
Các áo khoác sẽ được phép trong lớp học theo ý của giáo viên khi nhiệt độ không thoải
mái đối với môi trường học tập.

Quy tắc/kỳ vọng trên sẽ được áp dụng công bằng và bình đẳng bất luận giới tính là gì. Ban giám
hiệu, các giáo viên và các nhân viên khác của trường học có thể xác định đồ mặc nào không phù hợp
hoặc không an toàn. Bất kỳ đồ mặc gì mà được coi là gây rối đối với môi trường học tập thì sẽ không
được phép. Quyết định của hiệu trưởng sẽ là quyết định cuối cùng trong mọi tranh chấp liên quan
đến đồ mặc của học sinh.
Các phụ huynh sẽ được liên lạc và được yêu cầu để mang vào đồ mặc thích hợp trong trường hợp
mà đồ mặc không thích hợp đã mang đến trường.
___________________________________________ ______________________________________________
Học Sinh Ký
Phụ huynh/Giám hộ Ký

Vietnamese/Student Dress Code

______________
Ngày

