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 قواعد الزي المدرسي لطاللب المدارس االبتدائیة
 

 Groveو Ella P. Stewart Academy for Girls**یجري استثناء المدارس االبتدائیة التالیة من قواعد الزي المذكورة: 
Patterson Academy وMartin Luther King Jr. Academy for Boys وOld West End Academy 

 Marshall، وHawkins STEMM Academy، وEscuela SMART Academy .Chase STEMM Academyو
STEMM Academyو ،McKinley STEMM Academy على اإلیضاحات . نرجو التواصل مع مدیر المدرسة/المدرسة للحصول

 بشأن ذلك. **
 

قواعد الزي التالیة لجمیع الطالب الذین یرتادون المدارس االبتدائیة التقلیدیة في المنطقة  Toledo Public Schoolsاعتمدت 
التعلیمیة. ویجب على جمیع الطالب االلتزام بقواعد الزي، ابتداًء من أول یوم في الدراسة. یتحمل أولیاء األمور والطالب مسؤولیة 

 متساویة عن مظھر الطالب.
 

 إلي ما یلي: Toledo Public Schoolsزي في المدارس االبتدائیة التابعة لمدارس یھدف االلتزام بقواعد ال
 

 تعزیز أمان المدرسة •
 دعم البیئة التعلیمیة •
 االرتقاء بالسلوك الجید •
 تجنب مشكالت االنضباط •
 تجھیز الطالب لسوق العمل •

 
 الئقة: غیرتعد المالبس التالیة 

 

للمخدرات أو الكحول أو التبغ أو الجنس أو جمیع ما سبق والتي یُمكن اعتبارھا األزیاء/المالبس التي تعرض أو تروج  .1
مسیئة أو مھینة لآلخرین؛ أو التي تحمل رموًزا للكراھیة أو االضطھاد؛ أو تشیر إلى عضویة في العصابات أو تُمثل 

 خطًرا على أفراد أو أشخاص آخرین.
 األزیاء/المالبس التي تعطل العملیة التعلیمیة: .2

 یجب أال تظھر المالبس التحتیة على اإلطالق (وھذا یشمل المالبس الداخلیة، حماالت الصدر، وما إلى ذلك.) .أ
 یجب أن تغطي التنورة أو الشورت، على األقل، حتى أعلى الركبة مباشرةً. .ب
تغطي إال ما بین  غیر مسموح بارتداء المالبس الفوقیة ذات الحماالت الرفیعة أو التي تُظھر منطقة البطن أو التي ال .ج

 النحر والبطن أو منخفضة الرقبة بدون أكمام.
 یجب أال یَظھر الشق أسفل النحر إطالقًا. .د
 ما لم تكن الثقوب أسفل أطراف األصابع عند مّد الذراعین بالكامل. ،مسموح بثقوب/قَطع في الجینز غیر .ه
بس الضیقة والسراویل الضیقة إذا تمت غیر مسموح بارتداء المالبس الضیقة أو المجسمة. یُسمح بارتداء المال .و

 تغطیة الجزء األمامي والخلفي بقمیص طویل أو تنورة أو فستان.
 لبیئة الفصل الدراسي أو المدرسة، بما یشمل على سبیل المثال ال الحصر، القبعات/المعاطف/المالبس غیر آمنةاألزیاء/المالبس التي تُعد  .3

 الخارجیة/القفازات، وما إلى ذلك.
 

 األزیاء/المالبس التي ال تعكس االھتمام بالنظافة الشخصیة. .4
 

 المالبس الفوقیة والسفلیة التي ال یغطي بعضھا بعًضا عند الوقوف أو الجلوس (أي تُمنع القمصان الكاشفة لمنطقة البطن). .5
 

 سراویل البیجاما، بما في ذلك السراویل المصنوعة من مادة الفانیلي أو الصوف. .6
 
 

 الرسالة
في تخریج خریجین مؤھلین للتنافس سواء في  Toledo Public Schools تتمثل رسالة

سوق العمل أو الجامعات من خالل تدریس مناھج صارمة في جمیع الصفوف الدراسیة وذلك 
 بتطبیق معاییر التعلیم الجدیدة لوالیة أوھایو بدقة .

 
 الرؤیة

للحصول على التصنیف "أ" على مستوى  Toledo Public Schools تسعى مدارس
 المنطقة من حیث تخریج دفعات مؤھلة للخروج إلى السوق العمل أو االلتحاق بالكلیات.
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 إضافیة: إرشادات
 

 یُسمح بارتداء القمصان الثقیلة ذات القلنسوة طالما لم یتم ارتداء غطاء الرأس أو لم یتم تغطیة الرأس. .أ
 

الوقت. العتبارات السالمة، یجب تثبیت جمیع األحذیة جیًدا بالقدم على أال یزید ارتفاع الكعب عن یجب ارتداء األحذیة طوال  .ب
 بوصتین.

 
الشباشب واألحذیة ذات الزالجات القابلة للطي أو األحذیة الریاضیة ذات المسامیر أو األحذیة ذات النعال المرنة والرقیقة (الشباشب  .ج

 إال إذا كان ھناك حزام على الكعبین لتأمین القدم. Crocsأحذیة  ذلك)  ممنوعة.ذات اإلصبع وأحذیة الشاطئ وما إلى 
 

 ال یُسمح بارتداء األحذیة التي تكشف القدم أو األصابع في منطقة الورش أو في فصول العلوم عند استخدام المواد الكیمیائیة. .د
 

أو بكرات الشعر أو القفازات أو النظارات الشمسیة دون ال یُسمح بارتداء القبعات أو عُصابات الرأس أو أربطة امتصاص العرق  .ه
 أسباب طبیة.

 .غیر مسموح بالقبعات أو أغطیة الرأس ما لم تكن ذات طبیعة دینیة أو معتَمدة من إدارة المدرسة .و
 

یجب اتباع ھذه اإلرشادات طوال أیام العام الدراسي وفي الفعالیات التي ترعاھا المدرسة ویشارك فیھا الطالب بفاعلیة و/أو  •
 .Toledo Public Schoolsیمثِّل فیھا الطالب مدارس 

 یجب أن تُحدد إدارة المدرسة مدى مالءمة مالبس الطالب وأزیائھم، •
 رساء والحفاظ على بیئة تعلیمیة آمنة وفعالة في المدرسة.وذلك تحقیقًا للمصلحة العلیا وھي إ

 .19-یجب أن یلتزم جمیع الطالب بسیاسات المنطقة التعلیمیة وإجراءاتھا الساریة المتعلقة بأغطیة الوجھ لمنع انتشار فیروس كوفیدز. 
 
 

 یتعرض الطالب الذین ال یلتزمون بقواعد الزي إلجراءات تأدیبیة تصاعدیة.


	قواعد الزي المدرسي لطلالب المدارس الابتدائية
	يتعرض الطلاب الذين لا يلتزمون بقواعد الزي لإجراءات تأديبية تصاعدية.

