بيان سياسة مجلس اإلدارة
الزي المدرسي 5132.10 -
تمت الموافقة عليه في  1ديسمبر l 2014 ،تمت المراجعة في  11يوليو2022 ،
 .Iبيان السياسة
ً
قرر مجلس التعليم في مدينة نيو بريتن أن الزي الزي المدرسي سيكون إلزاميا للطالب في الصفوف من رياض األطفال وحتى الصف الثامن ويجب
على هؤالء الطالب االمتناع عن ارتداء أو حيازة أشياء محددة خالل اليوم الدراسي.
 .IIهدف البيان
قرر مجلس التعليم في منطقة نيو بريتن أن التنظيم المعقول للمالبس المدرسية يمكن أن يعزز االهتمامات التعليمية المهمة عن طريق الحد من عوامل
التشتيت ،وتقليل التشويش ،وتحسين المجتمع المدرسي ،والفخر بالمدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،يضمن تنفيذ الزي المدرسي أن توفر المدارس حالً
لبعض الفوارق االجتماعية ،وتوفر فرصا ً متكافئة داخل البيئة التعليمية وتحافظ على تركيز التحصيل الدراسي .وافق المجلس على زي موحد يتكون
من قميص بولو ( )collared polo topأبيض أو أزرق غامق ( )Navy blueأو أحمر أو أصفر ،وبنطلونات باللون الكاكي أو األزرق الغامق أو
األسود أو التنانير أو بنطلونات قصيرة أنيقة أو التنانير القصيرة المرفقة مع البنطلونات (.)Skort
 .IIIالزي المدرسي لطالب صفوف رياض األطفال وحتى الصف الثامن
تم تنفيذ سياسة الزي المدرسي داخل منطقة مدارس نيو بريتن وتقع على عاتق اآلباء/األوصياء مسؤولية التأكد من أن أطفالهم يرتدون مالبس تتوافق
مع متطلبات هذه السياسة .قد يؤدي عدم االمتثال لسياسة الزي المدرسي الموحد إلى نتائج تأديبية للطالب الذين ال يرتدون الزي المدرسي .يمكن ارتداء
البنطلونات القصيرة األنيقة والتنانير القصيرة المرفقة مع البنطلونات ( )Skortابتدا ًء من اليوم األول من المدرسة حتى األول من أكتوبر ،ثم مرة
أخرى من األول من مايو حتى نهاية العام الدراسي.
 .IVمسؤولية الموظفين
يجب أن يكونوا موظفي المدرسة ،بما في ذلك المعلمين البدالء ،كنماذج يحتذى بها في المالبس المناسبة في البيئة التعليمية .يجب أن يتأكد موظفي
المدرسة من التزام جميع الطالب بسياسة المالبس المدرسية على النحو المبين في هذه السياسة ومزيد من التفصيل في دليل الطالب/ولي األمر الصادر
في بداية كل عام دراسي.
 .Vالزي المدرسي التطوعي لطالب المرحلة الثانوية من الصف التاسع إلى الثاني عشر
يجوز لمدير المدرسة وضع الزي المدرسي لطالب المدرسة الثانوية من الصف التاسع إلى الثاني عشر ،شريطة أن يتم تقديم أستبيان ألولياء األمور
والموظفين يشير إلى دعمهم للزي المدرسي ،وينص كذلك على أن يطلب المدير ويحصل على الموافقة على سياسة الزي المدرسي من مجلس التعليم.
ومع ذلك ،بمجرد اعتماد الزي المدرسي في المدرسة ،سيُطلب من جميع الطالب االلتزام بالزي المطلوب.
 .VIالمساعدة على المالبس
تنص سياسة مجلس التعليم على عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب عدم القدرة المالية بحسن نية الحصول على المالبس التي تتوافق مع سياسة
مالبس مجلس اإلدارة.

اإلجراءات اإلدارية
الزي المدرسي 5132.10 -
تمت الموافقة عليه في  1ديسمبر l 2014 ،تمت المراجعة في  11يوليو2022 ،

 .Iمسؤولية الوالدين
يوصي موظفي المدرسة المهنيون بأن يقوم اآلباء/األوصياء بإبقاء أطفالهم على أعلى مستويات فيما يتعلق بالزي المدرسي .يجب على
اآلباء/األوصياء دعم جهود مجلس اإلدارة لخلق ساحة لعب متكافئة لجميع الطالب في نيو بريتن وتقليل العديد من عوامل التشتيت الحالية
واالضطرابات ومخاوف السالمة المتعلقة بمالبس الطالب .يجب على اآلباء/األوصياء تقديم المزيد من الدعم لجهود مجلس اإلدارة لخلق بيئة تعليمية
أكثر جدية تساعد على التعلم وتساعد على إعداد طالب نيو بريتن للنجاح في المستقبل في مكان العمل المهني.
 .IIالمالبس واألشياء المحظورة لجميع الصفوف ،من صف ما قبل الروضة حتى الصف الثاني عشر
 .Aمن أجل الحفاظ على بيئة آمنة ومأتية للعملية التعليمية ،يحضر مجلس التعليم ارتداء ما يلي لجميع الصفوف في نظام المدارس العامة في
مدينة نيو بريتن خالل ساعات الدراسة العادية:
 .Bالمالبس أو الملحقات التي تحتوي على رسائل أو صور تميل إلى أن تكون مسيئة أو تعطل العملية التعليمية ،بما في ذلك الرسائل أو الصور
العنصرية؛ الرسائل أو الصور الجنسية؛ الرسائل أو الصور التي تروج لتعاطي المخدرات؛ الكحول أو التبغ؛ الرسائل أو الصور النابية أو
اإلباحية؛ الرسائل التي تحرض على العنف أو تشكل "أقواال قتالية"؛ أو المالبس أو الملحقات التي تروج أو تدل على االنتماء لعصابة.
 .Cالمالبس الشفافة ،والمالبس العارية التي تكشف منطقة الحجاب الحاجز ،وبلوزة الـ ( Tank topsبلوزة ضيقة بال أكمام مع احزمه كتف
نحيفة) وقمصان الـ ( halterقطعة من المالبس النسائية يتم تثبيتها بواسطة رباط يمتد خلف الرقبة بحيث ال يتم تغطية الجزء العلوي من
الظهر والكتفين) ،و قمصان الـ  ( tubeقطعة علوية ضيقة بدون حماالت مصنوعة من مادة قابلة للتمدد وتلبسها النساء أو الفتيات)،
والقمصان الداخلية أو المالبس الداخلية التي يتم ارتداؤها كمالبس خارجية ،والمالبس ذات خطوط العنق المتدلية (األمامية أو الخلفية)،
والقمصان بال أكمام ،والمالبس المكشوفة المصنوعة من مادة مطاطية ،أو المالبس التي يتم ارتداؤها على نحو يفضح المالبس الداخلية.
 .Dالقدمين الحافية أو شبشب غرفة النوم أو شبشب الحمامات أو أحذية تزلج أو أحذية تفسد األرضيات أو تسبب ضوضاء مفرطة أو تخلق خطراً
على السالمة.
 .Eأغطية الرأس من أي نوع ،بما في ذلك على سبيل المثال وال يقتصر على الطرحات ،أو الـ ( bandanasمنديل كبير له نمط ملون ،ويربط
حول الرأس أو الرقبة) ،أو لفافات الشعر ،أو الـ  ( visorsقبعات مفتوحة من فوق الرأس ولها مقدمة صلبة) ،أو منديل الرأس ،أو العصبات
الرياضية ،أو القبعات ،أو أغطية األذن ،أو غطاء الـ .( hoodsغطاء للرأس والرقبة مع فتحة للوجه ،وتشكل عاد ًة جزءاً من معطف أو
قميص من النوع الثقيل) .ال يجوز ارتداء أغطية الرأس أو حملها أو تعليقها على األحزمة أو حول الرقبة أو االحتفاظ بها في الفصل خالل
ساعات الدراسة العادية .ومع ذلك ،ال ُتحظر األغطية المعتمدة التي يتم ارتداؤها كجزء من المعتقدات الدينية للطالب بموجب هذه السياسة.

 .Fاألساور المسننة أو المرصعة أو الخواتم كبيرة الحجم أو متعددة األصابع أو األحزمة أو السالسل أو أي مواد أخرى من المالبس ذات
المسامير أو األزرار المرفقة" ،االسم" أو غيرها من أبازيم األحزمة المعدنية كبيرة الحجم ،أو أي عناصر أخرى من المالبس أو المجوهرات
قد تمثل خطر على سالمة الطالب أو الطالب اآلخرين أو الموظفين.
 .Gالمعاطف والسترات والسترات الواقية من الرياح والبلوفرات المصنوعة من النايلون والسترات الواقية من الرصاص أو غيرها من المالبس
التي يتم ارتداؤها عاد ًة كمالبس خارجية .ال ينبغي ارتداء مثل هذه المالبس الخارجية أو حملها أو االحتفاظ بها في الفصل الدراسي خالل
ساعات الدراسة العادية .يجب تأمين المالبس الخارجية في خزانة الطالب قبل بدء المدرسة.
 .Hالنظارات الشمسية أو سماعات الرأس أو غيرها من األجهزة اإللكترونية غير الموصوفة لألغراض التعليمية أو نظارات السباحة سواء
كانت ملبوسة أو محمولة.
 .Iالتنانير أو البنطلونات القصيرة أو التنانير القصيرة المرفقة مع البنطلونات ( )Skortأو الفساتين أو الـ ( jumpersفستان بال أكمام بدون ياقة
يُقصد ارتداؤه فوق بلوزة أو قميص أو تي شيرت أو سترة) التي ال يقل طولها عن أربع بوصات ( )Four inchesفوق الركبة.
 .IIIسياسة الزي المدرسي اإللزامية لطالب الصفوف من صف ما قبل الروضة إلى الصف الثامن .الصفوف من  9إلى  12اختياري
تم تنفيذ سياسة الزي المدرسي داخل منطقة مدارس نيو بريتن وتقع على عاتق اآلباء/األوصياء مسؤولية التأكد من أن أطفالهم يرتدون مالبس تتوافق
مع متطلبات هذه السياسة .قد يؤدي عدم االمتثال لسياسة الزي المدرسي الموحد إلى نتائج تأديبية للطالب الذين ال يرتدون الزي المدرسي .يتكون الزي
المدرسي من قميص بولو ( )Colloard poloأبيض أو أزرق غامق أو أحمر أو أصفر ،وبنطلونات باللون الكاكي أو األزرق الغامق أو األسود أو
التنانير أو بنطلونات قصيرة أنيقة أو التنانير القصيرة المرفقة مع البنطلونات ( .)Skortيمكن ارتداء البنطلونات القصيرة األنيقة والتنانير القصيرة
المرفقة مع البنطلونات ( )Skortابتدا ًء من اليوم األول من المدرسة حتى األول من أكتوبر ،ثم مرة أخرى من األول من مايو حتى نهاية العام الدراسي.
 .Aيجب أن يرتدي األوالد في الصفوف ما قبل الروضة حتى الصف الثامن الزي المدرسي الرسمي التالي خالل ساعات الدراسة:
 .aبنطلون كاكي سادة أو أزرق غامق أو أسود أو بنطلون بطول الركبة .يجب أن تكون البنطلونات الطويلة والقصيرة من الطراز
"األنيق" أو "الكاكي األنيق" .ال يسمح بارتداء الجينز األزرق .يجب ارتداء جميع البنطلونات الطويلة أو القصيرة بطول الركبة عند
الخصر أو أستخدام حزام وربطة حول الخصر.
 .bقميص بولو ( )Collared poloأبيض أو أزرق غامق أو أحمر أو صفر .يجب أن يكون للقمصان طوق عند العنق أو ياقة وأن تكون
من طراز بولو ( .)Poloيجب أن تصل حاشية القمصان إلى محيط الخصر عند رفع الذراعين .قد تكون األكمام طويلة أو قصيرة .يمكن
ارتداء قمصان بيضاء ذات أكمام قصيرة تحت قميص الزي المدرسي ولكن بدون رسومات أو شعارات أو نقشات.
 .cيمكن ارتداء األحذية في األوقات المناسبة ،مثل األحذية الرسمية ،واألحذية الرياضية ،أو األحذية الطويلة .يجب ربط األربطة الموجودة
على األحذية الرسمية أو األحذية الرياضية .ال يسمح باألحذية التي تفسد األرضيات أو تسبب ضوضاء مفرطة أو تشكل خطراً على
السالمة.
 .dتعتبر المالبس التالية اختيارية :السترات الصوفية ،والسترات الرياضية ،و السترات الصدرية الـ  ( vestثوب بال أكمام للجزء العلوي
من الجسم يتم ارتداؤه عاد ًة فوق قميص) ،أو الـ ( sweatshirtقميص ثقيل فضفاض ،عادة ما يكون مصنوعا ً من القطن ،ويتم ارتداؤه
عند ممارسة الرياضة أو كمالبس ترفيهية) .يجب أن تكون أي سترة أو قميص من النوع الثقيل صلبا ً بدون نقش أو خطوط أو رسومات
أو شعارات يجب أن تكون غير واضحة.
 .eمالبس حصة الرياضة :قد يرتدي طالب المدارس االبتدائية في حصة الرياضة المجدولة الـ ( wear sweatsقميص و بنطلون ثقيل
فضفاض ،عادة ما يكون مصنوعا ً من القطن ،ويتم ارتداؤه عند ممارسة الرياضة أو كمالبس ترفيهية) .يجب أن تكون المالبس باللون
األزرق الغامق أو الرمادي .يمكن للمدارس الفردية اختيار لون إضافي معتمد لهذا النوع من المالبس.
 .fيُسمح بحقائب الظهر و/أو حقائب الكتب ،لكنها ال تعيق الممر اآلمن في الفصل الدراسي أو في الممرات.
 .Bيجب أن ترتدي الفتيات في الصفوف ما قبل الروضة حتى الصف الثامن الزي المدرسي الرسمي التالي خالل ساعات الدراسة:

 .aبنطلون كاكي سادة أو أزرق غامق أو أسود أو بنطلون بطول الركبة .يجب أن تكون البنطلونات الطويلة والقصيرة من الطراز "األنيق" أو
"الكاكي األنيق" .ال يسمح بارتداء الجينز األزرق .يجب ارتداء جميع البنطلونات الطويلة أو القصيرة بطول الركبة عند الخصر أو أستخدام
حزام وربطة حول الخصر.
 .bقميص بولو ( )Collared poloأبيض أو أزرق غامق أو أحمر أو صفر .يجب أن يكون للقمصان طوق عند العنق أو ياقة وأن تكون من
طراز بولو ( .)Poloيجب أن تصل حاشية القمصان إلى محيط الخصر عند رفع الذراعين .قد تكون األكمام طويلة أو قصيرة .يمكن ارتداء
قمصان بيضاء ذات أكمام قصيرة تحت قميص الزي المدرسي ولكن بدون رسومات أو شعارات أو نقشات.
 .cيمكن أرتداء األحذية في األوقات المناسبة ،مثل األحذية الرسمية ،واألحذية الرياضية ،أو األحذية الطويلة .يجب ربط أربطة األحذية
الرياضية  ،ويجب أن تكون جميع األحذية الرسمية محكمة اإلغالق حول القدم بالكامل (على سبيل المثال ،عدم ارتداء أحذية بدون غطاء من
الخلف أو أحذية  -Mulesوهي أحذية بدون غطاء خلفي أو قيود حول قدم أو كعب مرتديها) .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أال يزيد "الكعب"
المرتفع عن الحذاء الرسمي عن بوصة واحدة ( )one inchألغراض السالمة .ال يجوز لألحذية أن تفسد األرضيات أو تسبب ضوضاء
مفرطة أو تشكل خطراً على السالمة.
 .dتعتبر المالبس التالية اختيارية :السترات الصوفية ،والسترات الرياضية ،و السترات الصدرية الـ  ( vestثوب بال أكمام للجزء العلوي من
الجسم يتم ارتداؤه عاد ًة فوق قميص) ،أو الـ ( sweatshirtقميص ثقيل فضفاض ،عادة ما يكون مصنوعا ً من القطن ،ويتم ارتداؤه عند
ممارسة الرياضة أو كمالبس ترفيهية) .يجب أن تكون أي سترة أو قميص من النوع الثقيل صلبا ً بدون نقش أو خطوط أو رسومات أو
شعارات يجب أن تكون غير واضحة.
 .eمالبس حصة الرياضة :قد يرتدي طالب المدارس االبتدائية في حصة الرياضة المجدولة الـ ( wear sweatsقميص و بنطلون ثقيل
فضفاض ،عادة ما يكون مصنوعا ً من القطن ،ويتم ارتداؤه عند ممارسة الرياضة أو كمالبس ترفيهية) .يجب أن تكون المالبس باللون
األزرق الغامق أو الرمادي .يمكن للمدارس الفردية اختيار لون إضافي معتمد لهذا النوع من المالبس.
 .fيُسمح بحقائب الظهر و/أو حقائب الكتب ،لكنها ال تعيق الممر اآلمن في الفصل الدراسي أو في الممرات.
 .IVاستثناءات لأليام أو الفعاليات المعينة
ً
يجوز لكل مدير مدرسة أن يخصص بشكل دوري أياما أو فعاليات معينة (مثل نزهة مدرسية ،أو يوم ميداني ،أو أسبوع روحاني) يُسمح خاللها
باالنحراف عن الزي المعتمد ،شريطة أن يقرر المدير أن مثل هذه االستثناءات ستسهل الفعاليات ،أو تعزز روح المدرسة ،أو بصورة أخرى يخدم
المصالح التعليمية.
 .Vالتسهيالت الدينية والصحية
عندما تتعارض المعتقدات الدينية أو االحتياجات الصحية للطالب مع سياسة المالبس المدرسية ،ستوفر المدارس تسهيالت معقولة .يجب على أي
طالب يرغب في الحصول على تسهيالت أن يقوم بإبالغ مدير مدرسته خطيا ً بالتسهيالت المطلوبة واألساس الواقعي للطلب .ال ُتحظر األغطية
المعتمدة التي يتم ارتداؤها في الجزء  5من الممارسات والمعتقدات الدينية الحسنة النية للطالب بموجب هذه السياسة.
 .VIالتسهيالت في حرية التعبير
يُسمح بقطع مالبس معتمدة تحتوي على رسالة معبرة .على سبيل المثال ،قد يتم ارتداء زر يدعم مرشحا ً سياسيا ً .ومع ذلك ،يُحظر استخدام العناصر
التعبيرية إذا كان الحكم المعقول لمسؤولي المدرسة يميلون إلى أن هذه الشعارات تعطل أو تدخل في االهتمامات التعليمية .على سبيل المثال ،تحظر
الرسائل العنصرية ،والرسائل الجنسية ،وشارات العصابات ،والرسائل التي تروّ ج لتعاطي المخدرات أو الكحول ،أو الرسائل أو الصور البذيئة أو
اإلباحية .أثناء اليوم المدرسي يُحظر أيضا ً ارتداء قطع المالبس التي تخرب سالمة المالبس المطلوبة ،مثل سترة واقية تحتوي على شعارات معبرة.
 .VIIالمراجعة اإلدارية
يجوز ألي طالب يعتقد أن مدرسته لم تستوعب بشكل معقول احتياجاته الدينية أو الصحية أو المالية أو حقه في حرية التعبير ،أن يقدم اعتراضا ً خطيا ً
بمفرده أو من خالل والديه/أولياء أمره إلى مدير المدرسة .يجب على مدير المدرسة الرد خطيا ً على الطالب ووالديه/أولياء أمره في غضون أربعة
راض عن رد المدير أن يقدم طلبا ً خطيا ً إلى مجلس نيو بريتن للتعليم .قد يطلب مجلس
عشر ( )14يوما ً .يجوز ألي طالب أو ولي أمر/وصي غير
ٍ

اإلدارة أو من ينوب عنه مثل هذه المعلومات اإلضافية من المدرسة و/أو الطالب و/أو الوالدين/األوصياء حسب ما يراه ضروريا ً .يصدر المجلس أو
من ينوب عنه قراراً خطيا ً بشأن االستئناف في غضون واحد وعشرين ( )21يوما ً.

