
 
 

 

 بيان سياسة مجلس األدارة 
 مالبس المدرسة  - 5132.10

ي 
 
ي  l 2014 ،ديسمب   1تمت الموافقة عليه ف

 
 2021 ،أغسطس 16تمت المراجعة ف

 

I. هدف البيان 
ي مدينة نيو بريت   لتعليم مجلس ا حدد 

من خالل تعزيز   هامةد من االهتمامات التعليمية ال أن التوقعات المعقولة للمالبس المدرسية يمكن أن تزي  ف 
ي المجتمعات المدرسية و السال 

ي مة ف 
اكة مع العائالتال البهجة والرسور ف  ، إىل خلق بيئة  مدرسة. عالوة عىل ذلك، يتطلع مجلس التعليم، بالرسر

 .مدرسية آمنة وجذابة وشاملة
 

II.  عدة المالبس مسا 

عدم القدرة عىل الحصول عىل مالبس تتوافق مع   عجز ماىلي كببر و تنص سياسة مجلس التعليم عىل عدم حرمان أي طالب من التعليم بسبب 
 .سياسة مالبس مجلس اإلدارة

 
III. المراجعة الدورية للسياسة 

اإلدارة مراجعة و   يتعتر   إع  تعديلعىل مجلس  السياسة بشكل  أو  األق  نظامي ادة تأكيد هذه  الدراسي  ل كل ثالث سنوات دراسيةعىل  العام  ، بدًءا من 
ان تشمل.  2024-2025 المراجعة يجب  إىل أقىص حد ممكنهذه  ا ا ، مد،  أو   تر  والمعلمالب  والط   آلباء واالمهاتخالت  استطالع  مجموعة    عب  عب  

ي هذا القسم عىلمشاركتر  ال
ء ف  ي

. نحو يمنع المجلس من مراجعة السياسة قبل العام الدراسي المطلوب. لن يتم تفسبر أي سر



 
 

 

 دارية جراءات اإل اإل 
 مالبس المدرسة – 5132.10

ي 
 
2021 ،أغسطس  16تمت المراجعة ف  

 
 

 PK-12 صفوف ،ىل مستوى المنطقة لمالبس الطالبإرشادات ع .1

 
A.  ي ارتداء قميص وجيب   ورهم الشخىصي باألسلوب أو التعببر شخصيتهم وشع يتم تشجيع الطالب عىل ارتداء مالبس مناسبة تعكس

، سواء كان ذلك يعن 
 . ، لآلخرينالعائالت أو زًيا تقليدًيا، مثل قميص بولو والكاكي  لبعض

 

B.  ي
ي تحتوي عىل رسائل أو صور تميل إىل اإل  إكسسوارات ، المالبس أو ا جميع األوقاتف 

ي ذلك الرسائل أو  ساءة أو تعطيل العملية التعليميةالن 
، بما ف 

ي ترّوج الستخدام انرصية. الرسائل أو الصور الجنسيةالصور الع
غبر رسائل أو صور  ؛ أو التبغ وانا امبر لمخدرات أو الكحول أو ال؛ الرسائل أو الصور الن 

ي أو إباحية الئقة
ي تحرض عىل العنف أو تشكل "أقواال قتالية". المالبس أو الملحقات الن 

؛ أو النتماء للعصابات أو تدل عىل ذلك تروج ل؛ الرسائل الن 
ي المنطقة ممنوعة منعا باتا. 

ي ال تتوافق مع سياسات التميبر  ضد البلطجة وسياسات مكافحة التنمر ف 
 الرسائل أو الصور األخرى الن 

 

C. الداخلية كمالبس خارجية. ارتداء القمصان والرساويل  يمنع 
ً
 تكشف المالبس الداخلية. ارتداء المالبس بطريقة  يمنع ايضا

 

D.  غرفة النوم أو أي شكل من أشكال األحذية حذاء أو   البقاء بأقدام حافيةيجب أن تكون األحذية مناسبة للنشاط الذي يشارك فيه الطالب. ال ُيسمح
ي تشكل خطًرا عىل السالمة

  ية من الخلفالعار حذية، مثل الصنادل . ُيسمح بأشكال معينة من األ ذات العجالت أو المرابط أو المسامبر أو األحذية الن 
ي ذلك ن مناسبة لجميع األنشطة المدرسية، ولكنها قد ال تكو ويلةأو األحذية الط ارتفاع عريض ب المرتفع أو األحذية ذات أو األحذية ذات الكع

، بما ف 
بية البدنية أو األ   جولاأللعاب الرياضية أو الت احةأو الب   . سب 

 

E. ي الفصول الدراسية أو الممارتداء غطاء الرأس م يمنع
. ومع ذلكن أي نوع ف  ي يتم ارتداؤها كجزء من  رات خالل اليوم الدراسي

، فإن أغطية الرأس الن 
 المعتقدات الدينية للطالب لن تكون محظورة بموجب هذه السياسة. 

 

F. عىل الطالب أو الطالب اآلخرين أو طاقم العمل.  يمنع 
ً
 ارتداء مجوهرات أو مالبس أو أكسسوارات يتم تحديدها عىل أنها تشكل خطرا

 

G.  ونية مسموح بها لألغراض التعليمية. خالل ساعات الدراسة ووقت ، قد يقترص استخدامها عىل األغراض التعليمية  التدريساألجهزة اإللكب 
 المعتمدة. 

 
II.    ات الدينية والصحيةالتجهي 

 
ي حالة تعارض المعتقدات الدينية الحسنة النية أو االحتياجات الصحية ل 

معقولة.    تداببر اخرى ، ستوفر المدارس لطالب مع سياسة المالبس المدرسية ف 
ي الحصول

ي يتم ارتداؤها كجزء  . لن ة المطلوب  لتداببر مدير مدرسته كتابًيا بابلغ  يأن  تداببر اخرى  عىل يجب عىل أي طالب يرغب ف 
يتم حظر األغطية الن 

 .من الممارسات أو المعتقدات الدينية للطالب بموجب هذه اإلرشادات
 
 

III.  داريةالمراجعة ال 
 
ي أ  يستطيع

حرية التعببر أن  ي طالب أو أرسة تعتقد أن مدرستهم لم تستوعب بشكل معقول احتياجاتهم الدينية أو الصحية أو المالية أو حقهم ف 
اض يقدموا   اعب 

ً
  / والديهم ابًيا عىل الطالب أولياء أمورهم إىل مدير المدرسة. يجب عىل مدير المدرسة الرد كت  / ًبا بمفردهم أو من خالل والديهم مكتو ا
ي 
ا كتابًيا إىل مجلس    أو  ألي طالب أو وىلي أمر  يسمح( يوًما. 14غضون أربعة عرسر ) أولياء أمورهم ف 

ً
وصي غبر راٍض عن رد المدير أن يقدم استئناف



ي مدينة نيو بريت   التعليم 
 / المعلومات اإلضافية من المدرسة و/ أو الطالب و/ أو الوالدين. قد يطلب مجلس اإلدارة أو من ينوب عنه مثل هذه  ف 

ورًيا. يصدر المجلس أو من ينوب عنه قراًرا  ين )   األوصياء حسب ما يراه ض  ي غضون واحد وعرسر
 ( يوًما. 21كتابًيا بشأن االستئناف ف 

 
 


