
بیان سیاسة مجلس اإلدارة
5132.10 - المدرسيالزي

2022یولیو،11فيالمراجعةتمت2014lدیسمبر،1فيعلیھالموافقةتمت

I.السیاسةبیان
ویجبالثامنالصفوحتىاألطفالریاضمنالصفوففيللطالبإلزامیاًسیكونالمدرسيالزيالزيأنبریتننیومدینةفيالتعلیممجلسقرر

على ھؤالء الطالب االمتناع عن ارتداء أو حیازة أشیاء محددة خالل الیوم الدراسي.

II.البیانھدف
قرر مجلس التعلیم في منطقة نیو بریتن أن التنظیم المعقول للمالبس المدرسیة یمكن أن یعزز االھتمامات التعلیمیة المھمة عن طریق الحد من عوامل

التشتیت، وتقلیل التشویش، وتحسین المجتمع المدرسي، والفخر بالمدرسة. باإلضافة إلى ذلك، یضمن تنفیذ الزي المدرسي أن توفر المدارس حالً
لبعض الفوارق االجتماعیة، وتوفر فرصاً متكافئة داخل البیئة التعلیمیة وتحافظ على تركیز التحصیل الدراسي. وافق المجلس على زي موحد یتكون

collared(بولوقمیصمن polo top(غامقأزرقأوأبیض)Navy blue(أوالغامقاألزرقأوالكاكيباللونوبنطلوناتأصفر،أوأحمرأو
).Skort(البنطلوناتمعالمرفقةالقصیرةالتنانیرأوأنیقةقصیرةبنطلوناتأوالتنانیرأواألسود

III.الثامنالصفوحتىاألطفالریاضصفوفلطالبالمدرسيالزي
تتوافقمالبسیرتدونأطفالھمأنمنالتأكدمسؤولیةاآلباء/األوصیاءعاتقعلىوتقعبریتننیومدارسمنطقةداخلالمدرسيالزيسیاسةتنفیذتم
ارتداءیمكنالمدرسي.الزيیرتدونالالذینللطالبتأدیبیةنتائجإلىالموحدالمدرسيالزيلسیاسةاالمتثالعدمیؤديقدالسیاسة.ھذهمتطلباتمع

مرةثمأكتوبر،مناألولحتىالمدرسةمناألولالیوممنابتداًء)Skort(البنطلوناتمعالمرفقةالقصیرةوالتنانیراألنیقةالقصیرةالبنطلونات
أخرى من األول من مایو حتى نھایة العام الدراسي.

IV.الموظفینمسؤولیة
موظفيیتأكدأنیجبالتعلیمیة.البیئةفيالمناسبةالمالبسفيبھایحتذىكنماذجالبدالء،المعلمینذلكفيبماالمدرسة،موظفيیكونواأنیجب

الصادراألمرالطالب/وليدلیلفيالتفصیلمنومزیدالسیاسةھذهفيالمبینالنحوعلىالمدرسیةالمالبسبسیاسةالطالبجمیعالتزاممنالمدرسة
في بدایة كل عام دراسي.

V.عشرالثانيإلىالتاسعالصفمنالثانویةالمرحلةلطالبالتطوعيالمدرسيالزي
األمورألولیاءأستبیانتقدیمیتمأنشریطةعشر،الثانيإلىالتاسعالصفمنالثانویةالمدرسةلطالبالمدرسيالزيوضعالمدرسةلمدیریجوز

التعلیم.مجلسمنالمدرسيالزيسیاسةعلىالموافقةعلىویحصلالمدیریطلبأنعلىكذلكوینصالمدرسي،للزيدعمھمإلىیشیروالموظفین
ومع ذلك، بمجرد اعتماد الزي المدرسي في المدرسة، سُیطلب من جمیع الطالب االلتزام بالزي المطلوب.

VI.المالبسعلىلمساعدةا
سیاسةمعتتوافقالتيالمالبسعلىالحصولنیةبحسنالمالیةالقدرةعدمبسببالتعلیممنطالبأيحرمانعدمعلىالتعلیممجلسسیاسةتنص

مالبس مجلس اإلدارة.



اإلجراءات اإلداریة
5132.10 - المدرسيالزي

2022یولیو،11فيالمراجعةتمت2014lدیسمبر،1فيعلیھالموافقةتمت

I.الوالدینمسؤولیة
علىیجبالمدرسي.بالزيیتعلقفیمامستویاتأعلىعلىأطفالھمبإبقاءاآلباء/األوصیاءیقومبأنالمھنیونالمدرسةموظفيیوصي

الحالیةالتشتیتعواملمنالعدیدوتقلیلبریتننیوفيالطالبلجمیعمتكافئةلعبساحةلخلقاإلدارةمجلسجھوددعماآلباء/األوصیاء
تعلیمیةبیئةلخلقاإلدارةمجلسلجھودالدعممنالمزیدتقدیماآلباء/األوصیاءعلىیجبالطالب.بمالبسالمتعلقةالسالمةومخاوفواالضطرابات

أكثر جدیة تساعد على التعلم وتساعد على إعداد طالب نیو بریتن للنجاح في المستقبل في مكان العمل المھني.

II.عشرالثانيالصفحتىالروضةقبلماصفمنالصفوف،لجمیعالمحظورةواألشیاءالمالبس

A.فيالعامةالمدارسنظامفيالصفوفلجمیعیليماارتداءالتعلیممجلسیحضرالتعلیمیة،للعملیةومأتیةآمنةبیئةعلىالحفاظأجلمن
مدینة نیو بریتن خالل ساعات الدراسة العادیة:

B.الصورأوالرسائلذلكفيبماالتعلیمیة،العملیةتعطلأومسیئةتكونأنإلىتمیلصورأورسائلعلىتحتويالتيالملحقاتأوالمالبس
أوالنابیةالصورأوالرسائلالتبغ؛أوالكحولالمخدرات؛لتعاطيتروجالتيالصورأوالرسائلالجنسیة؛الصورأوالرسائلالعنصریة؛

اإلباحیة؛ الرسائل التي تحرض على العنف أو تشكل "أقواال قتالیة"؛ أو المالبس أو الملحقات التي تروج أو تدل على االنتماء لعصابة.

C.الـوبلوزةالحاجز،الحجابمنطقةتكشفالتيالعاریةوالمالبسالشفافة،المالبسTank topsكتفاحزمھمعأكمامبالضیقة(بلوزة
منالعلويالجزءتغطیةیتمالبحیثالرقبةخلفیمتدرباطبواسطةتثبیتھایتمالنسائیةالمالبسمن(قطعةhalterالـوقمصاننحیفة)
الفتیات)،أوالنساءوتلبسھاللتمددقابلةمادةمنمصنوعةحماالتبدونضیقةعلویةقطعة(tubeالـقمصانووالكتفین)،الظھر

والقمصان الداخلیة أو المالبس الداخلیة التي یتم ارتداؤھا كمالبس خارجیة، والمالبس ذات خطوط العنق المتدلیة (األمامیة أو الخلفیة)،
والقمصان بال أكمام، والمالبس المكشوفة المصنوعة من مادة مطاطیة، أو المالبس التي یتم ارتداؤھا على نحو یفضح المالبس الداخلیة.

D.خطراًتخلقأومفرطةضوضاءتسببأواألرضیاتتفسدأحذیةأوتزلجأحذیةأوالحماماتشبشبأوالنومغرفةشبشبأوالحافیةالقدمین
على السالمة.

E.الـأوالطرحات،علىیقتصروالالمثالسبیلعلىذلكفيبمانوع،أيمنالرأسأغطیةbandanasویربطملون،نمطلھكبیر(مندیل
العصباتأوالرأس،مندیلأوصلبة)،مقدمةولھاالرأسفوقمنمفتوحةقبعات(visorsالـأوالشعر،لفافاتأوالرقبة)،أوالرأسحول

أومعطفمنجزءاًعادًةوتشكلللوجھ،فتحةمعوالرقبةللرأس(.غطاءhoodsالـغطاءأواألذن،أغطیةأوالقبعات،أوالریاضیة،
قمیص من النوع الثقیل). ال یجوز ارتداء أغطیة الرأس أو حملھا أو تعلیقھا على األحزمة أو حول الرقبة أو االحتفاظ بھا في الفصل خالل
ساعات الدراسة العادیة. ومع ذلك، ال ُتحظر األغطیة المعتمدة التي یتم ارتداؤھا كجزء من المعتقدات الدینیة للطالب بموجب ھذه السیاسة.



F.ذاتالمالبسمنأخرىموادأيأوالسالسلأواألحزمةأواألصابعمتعددةأوالحجمكبیرةالخواتمأوالمرصعةأوالمسننةاألساور
المجوھراتأوالمالبسمنأخرىعناصرأيأوالحجم،كبیرةالمعدنیةاألحزمةأبازیممنغیرھاأو"االسم"المرفقة،األزرارأوالمسامیر

قد تمثل خطر على سالمة الطالب أو الطالب اآلخرین أو الموظفین.

G.المالبسمنغیرھاأوالرصاصمنالواقیةوالستراتالنایلونمنالمصنوعةوالبلوفراتالریاحمنالواقیةوالستراتوالستراتالمعاطف
خاللالدراسيالفصلفيبھااالحتفاظأوحملھاأوالخارجیةالمالبسھذهمثلارتداءینبغيالخارجیة.كمالبسعادًةارتداؤھایتمالتي

ساعات الدراسة العادیة. یجب تأمین المالبس الخارجیة في خزانة الطالب قبل بدء المدرسة.

H.سواءالسباحةنظاراتأوالتعلیمیةلألغراضالموصوفةغیراإللكترونیةاألجھزةمنغیرھاأوالرأسسماعاتأوالشمسیةالنظارات
كانت ملبوسة أو محمولة.

I.البنطلوناتمعالمرفقةالقصیرةالتنانیرأوالقصیرةالبنطلوناتأوالتنانیر)Skort(الـأوالفساتینأوjumpersفستان)یاقةبدونأكمامبال
Four(بوصاتأربععنطولھایقلالالتيسترة)أوشیرتتيأوقمیصأوبلوزةفوقارتداؤهُیقصد inches(الركبة.فوق

III.اختیاري12إلى9منالصفوفالثامن.الصفإلىالروضةقبلماصفمنالصفوفلطالباإللزامیةالمدرسيالزيسیاسة
تم تنفیذ سیاسة الزي المدرسي داخل منطقة مدارس نیو بریتن وتقع على عاتق اآلباء/األوصیاء مسؤولیة التأكد من أن أطفالھم یرتدون مالبس تتوافق

مع متطلبات ھذه السیاسة. قد یؤدي عدم االمتثال لسیاسة الزي المدرسي الموحد إلى نتائج تأدیبیة للطالب الذین ال یرتدون الزي المدرسي. یتكون الزي
Colloard(بولوقمیصمنالمدرسي polo(أواألسودأوالغامقاألزرقأوالكاكيباللونوبنطلوناتأصفر،أوأحمرأوغامقأزرقأوأبیض
القصیرةوالتنانیراألنیقةالقصیرةالبنطلوناتارتداءیمكن).Skort(البنطلوناتمعالمرفقةالقصیرةالتنانیرأوأنیقةقصیرةبنطلوناتأوالتنانیر
الدراسي.العامنھایةحتىمایومناألولمنأخرىمرةثمأكتوبر،مناألولحتىالمدرسةمناألولالیوممنابتداًء)Skort(البنطلوناتمعالمرفقة

A.:یجب أن یرتدي األوالد في الصفوف ما قبل الروضة حتى الصف الثامن الزي المدرسي الرسمي التالي خالل ساعات الدراسة

a.الطرازمنوالقصیرةالطویلةالبنطلوناتتكونأنیجبالركبة.بطولبنطلونأوأسودأوغامقأزرقأوسادةكاكيبنطلون
عندالركبةبطولالقصیرةأوالطویلةالبنطلوناتجمیعارتداءیجباألزرق.الجینزبارتداءیسمحالاألنیق"."الكاكيأو"األنیق"

الخصر أو أستخدام حزام وربطة حول الخصر.

b.بولوقمیص)Collared polo(تكونوأنیاقةأوالعنقعندطوقللقمصانیكونأنیجبصفر.أوأحمرأوغامقأزرقأوأبیض
یمكنقصیرة.أوطویلةاألكمامتكونقدالذراعین.رفععندالخصرمحیطإلىالقمصانحاشیةتصلأنیجب).Polo(بولوطرازمن

ارتداء قمصان بیضاء  ذات أكمام قصیرة تحت قمیص الزي المدرسي ولكن بدون رسومات أو شعارات أو نقشات.

c.الموجودةاألربطةربطیجبالطویلة.األحذیةأوالریاضیة،واألحذیةالرسمیة،األحذیةمثلالمناسبة،األوقاتفياألحذیةارتداءیمكن
علىخطراًتشكلأومفرطةضوضاءتسببأواألرضیاتتفسدالتيباألحذیةیسمحالالریاضیة.األحذیةأوالرسمیةاألحذیةعلى

السالمة.

d.الـالصدریةالستراتوالریاضیة،والستراتالصوفیة،الستراتاختیاریة:التالیةالمالبستعتبرvest)العلويللجزءأكمامبالثوب
ارتداؤهویتمالقطن،منمصنوعاًیكونماعادةفضفاض،ثقیل(قمیصsweatshirtالـأوقمیص)،فوقعادًةارتداؤهیتمالجسممن
رسوماتأوخطوطأونقشبدونصلباًالثقیلالنوعمنقمیصأوسترةأيتكونأنیجبترفیھیة).كمالبسأوالریاضةممارسةعند

أو شعارات یجب أن تكون غیر واضحة.

e.الـالمجدولةالریاضةحصةفياالبتدائیةالمدارسطالبیرتديقدالریاضة:حصةمالبسwear sweatsثقیلبنطلونو(قمیص
باللونالمالبستكونأنیجبترفیھیة).كمالبسأوالریاضةممارسةعندارتداؤهویتمالقطن،منمصنوعاًیكونماعادةفضفاض،

األزرق الغامق أو الرمادي. یمكن للمدارس الفردیة اختیار لون إضافي معتمد لھذا النوع من المالبس.

f..ُیسمح بحقائب الظھر و/أو حقائب الكتب، لكنھا ال تعیق الممر اآلمن في الفصل الدراسي أو في الممرات

B.الدراسة:ساعاتخاللالتاليالرسميالمدرسيالزيالثامنالصفحتىالروضةقبلماالصفوففيالفتیاتترتديأنیجب



a.أو"األنیق"الطرازمنوالقصیرةالطویلةالبنطلوناتتكونأنیجبالركبة.بطولبنطلونأوأسودأوغامقأزرقأوسادةكاكيبنطلون
أستخدامأوالخصرعندالركبةبطولالقصیرةأوالطویلةالبنطلوناتجمیعارتداءیجباألزرق.الجینزبارتداءیسمحالاألنیق"."الكاكي

حزام وربطة حول الخصر.

b.بولوقمیص)Collared polo(منتكونوأنیاقةأوالعنقعندطوقللقمصانیكونأنیجبصفر.أوأحمرأوغامقأزرقأوأبیض
ارتداءیمكنقصیرة.أوطویلةاألكمامتكونقدالذراعین.رفععندالخصرمحیطإلىالقمصانحاشیةتصلأنیجب).Polo(بولوطراز

قمصان بیضاء  ذات أكمام قصیرة تحت قمیص الزي المدرسي ولكن بدون رسومات أو شعارات أو نقشات.

c.األحذیةأربطةربطیجبالطویلة.األحذیةأوالریاضیة،واألحذیةالرسمیة،األحذیةمثلالمناسبة،األوقاتفياألحذیةأرتداءیمكن
منغطاءبدونأحذیةارتداءعدمالمثال،سبیل(علىبالكاملالقدمحولاإلغالقمحكمةالرسمیةاألحذیةجمیعتكونأنویجب،الریاضیة
"الكعب"یزیدأالیجبذلك،إلىباإلضافةمرتدیھا).كعبأوقدمحولقیودأوخلفيغطاءبدونأحذیةوھي-Mulesأحذیةأوالخلف
one(واحدةبوصةعنالرسميالحذاءعنالمرتفع inch(ضوضاءتسببأواألرضیاتتفسدأنلألحذیةیجوزالالسالمة.ألغراض

مفرطة أو تشكل خطراً على السالمة.

d.الـالصدریةالستراتوالریاضیة،والستراتالصوفیة،الستراتاختیاریة:التالیةالمالبستعتبرvest)منالعلويللجزءأكمامبالثوب
عندارتداؤهویتمالقطن،منمصنوعاًیكونماعادةفضفاض،ثقیل(قمیصsweatshirtالـأوقمیص)،فوقعادًةارتداؤهیتمالجسم

أورسوماتأوخطوطأونقشبدونصلباًالثقیلالنوعمنقمیصأوسترةأيتكونأنیجبترفیھیة).كمالبسأوالریاضةممارسة
شعارات یجب أن تكون غیر واضحة.

e.الـالمجدولةالریاضةحصةفياالبتدائیةالمدارسطالبیرتديقدالریاضة:حصةمالبسwear sweatsثقیلبنطلونو(قمیص
باللونالمالبستكونأنیجبترفیھیة).كمالبسأوالریاضةممارسةعندارتداؤهویتمالقطن،منمصنوعاًیكونماعادةفضفاض،

األزرق الغامق أو الرمادي. یمكن للمدارس الفردیة اختیار لون إضافي معتمد لھذا النوع من المالبس.

f..ُیسمح بحقائب الظھر و/أو حقائب الكتب، لكنھا ال تعیق الممر اآلمن في الفصل الدراسي أو في الممرات

IV.المعینةالفعالیاتأولألیاماستثناءات
خاللھاُیسمحروحاني)أسبوعأومیداني،یومأومدرسیة،نزھة(مثلمعینةفعالیاتأوأیاماًدوريبشكلیخصصأنمدرسةمدیرلكلیجوز

یخدمأخرىبصورةأوالمدرسة،روحتعززأوالفعالیات،ستسھلاالستثناءاتھذهمثلأنالمدیریقررأنشریطةالمعتمد،الزيعنباالنحراف
المصالح التعلیمیة.

V.والصحیةالدینیةالتسھیالت
أيعلىیجبمعقولة.تسھیالتالمدارسستوفرالمدرسیة،المالبسسیاسةمعللطالبالصحیةاالحتیاجاتأوالدینیةالمعتقداتتتعارضعندما
األغطیةُتحظرالللطلب.الواقعيواألساسالمطلوبةبالتسھیالتخطیاًمدرستھمدیربإبالغیقومأنتسھیالتعلىالحصولفيیرغبطالب

السیاسة.ھذهبموجبللطالبالنیةالحسنةالدینیةوالمعتقداتالممارساتمن5الجزءفيارتداؤھایتمالتيالمعتمدة

VI.التعبیرحریةفيالتسھیالت
العناصراستخدامُیحظرذلك،ومعسیاسیاً.مرشحاًیدعمزرارتداءیتمقدالمثال،سبیلعلىمعبرة.رسالةعلىتحتويمعتمدةمالبسبقطعُیسمح

تحظرالمثال،سبیلعلىالتعلیمیة.االھتماماتفيتدخلأوتعطلالشعاراتھذهأنإلىیمیلونالمدرسةلمسؤوليالمعقولالحكمكانإذاالتعبیریة
أوالبذیئةالصورأوالرسائلأوالكحول،أوالمخدراتلتعاطيترّوجالتيوالرسائلالعصابات،وشاراتالجنسیة،والرسائلالعنصریة،الرسائل

اإلباحیة. أثناء الیوم المدرسي ُیحظر أیضاً ارتداء قطع المالبس التي تخرب سالمة المالبس المطلوبة، مثل سترة واقیة تحتوي على شعارات معبرة.

VII.اإلداریةالمراجعة
خطیاًاعتراضاًیقدمأنالتعبیر،حریةفيحقھأوالمالیةأوالصحیةأوالدینیةاحتیاجاتھمعقولبشكلتستوعبلممدرستھأنیعتقدطالبأليیجوز
أربعةغضونفيأمرهووالدیھ/أولیاءالطالبعلىخطیاًالردالمدرسةمدیرعلىیجبالمدرسة.مدیرإلىأمرهوالدیھ/أولیاءخاللمنأوبمفرده
مجلسیطلبقدللتعلیم.بریتننیومجلسإلىخطیاًطلباًیقدمأنالمدیرردعنراٍضغیرأمر/وصيوليأوطالبأليیجوزیوماً.)14(عشر



أوالمجلسیصدرضروریاً.یراهماحسبالوالدین/األوصیاءو/أوالطالبو/أوالمدرسةمناإلضافیةالمعلوماتھذهمثلعنھینوبمنأواإلدارة
یوماً.)21(وعشرینواحدغضونفياالستئنافبشأنخطیاًقراراًعنھینوبمن


