Quy Định Trang Phục Học Khu Pflugerville 2018-19
Quy định trang phục của Học Khu được thiết lập để tạo một môi trường học tập
tích cực và đúng đắn. Sự trang điểm phù hợp, bề ngoài đứng đắn, và sự tự hào
đều góp phần tạo ra một môi trường học tập thành công. Quy định trang phục
mang lại những kỳ vọng tạo điển hình công dân tốt, dạy cách trang điểm và vệ
sinh, giữ gìn kỷ luật, ngăn ngừa sự lộn xộn, tạo sự an toàn, và dạy sự tôn trọng
người có trách nhiệm. Mọi người đều đóng góp vào việc giúp tạo ra môi trường
học tập thích hợp. Học Khu khuyến khích học sinh, với sự giám sát của cha mẹ,
duy trì các tiêu chuẩn cao về trang phục, trang điểm, và diện mạo cá nhân. Phụ
huynh được khuyến khích để đảm bảo con em tuân thủ với quy định về trang
phục do Học Khu đề ra.
Quản trị viên trường có trách nhiệm thi hành luật trang phục. Quản trị viên có
thẩm quyền tối hậu liên quan đến tính thích đáng quần áo, kiểu tóc, đồ trang
sức trong khuôn viên trường, ở các hoạt động của trường, hoặc bất cứ lúc nào
khi học sinh đại diện cho Pflugerville ISD. Quản trị viên sẽ vận dụng đánh giá
chuyên nghiệp của họ để xác định xem trang phục có phù hợp không, sai lạc
hoặc có thể gây ra sự sao lãng hoặc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của
trường.
Chi Tiết Tổng Quát:
•

•
•
•

Trang phục hoặc trang điểm không được làm xáo trộn môi trường học tập
hoặc tạo ra một nguy cơ về sức khoẻ hoặc làm mất an toàn của học sinh
hoặc an toàn của những học sinh khác
o Không được mặc quần áo nếu có hình ảnh, biểu tượng, câu chữ
hoặc khẩu hiệu gợi dục, gây khó chịu, khiếm nhã, thô tục,
khiêu dâm, khiêu khích hoặc truyền tải thông điệp làm giảm
phẩm cách (kể cả đồ trang sức hoặc phụ kiện)
o Không mặc quần áo hoặc phụ kiện nào mang hình ảnh các
sản phẩm thuốc lá, rượu, ma túy hoặc bất kỳ chất nguy
hại, bị cấm hoặc bị kiểm soát
o Không mặc trang phục nào xác định, chứng tỏ, hoặc quảng bá cho
học sinh như là thành viên của nhóm bất hợp pháp, thí dụ băng
đảng. Để biết thêm chi tiết về những gì tạo thành băng đảng, vui
lòng liên hệ với quản trị viên trường hoặc cơ quan thực thi luật
pháp tại địa phương
o Không được mặc quần áo hoặc phụ kiện khuyến khích bạo lực, vũ
khí, bom, hành vi bất hợp pháp hoặc bất cứ điều gì có thể được
hiểu là khiêu khích hoặc xúc phạm hoặc làm lệch lạc môi trường
học tập, theo xác định của các quản trị viên
Không được mặc đồ ngủ, hoặc dép đi trong nhà các loại (trừ những ngày
được chỉ định như những ngày có chủ đề hoặc diễn tả nhân vật, vv)
Không mặc quần áo quá chật như vải thun/bó sát trừ khi mặc cùng với
váy đầm, váy dài (áp dụng các tiêu chuẩn cho quần ngắn, và váy các loại)
Đồng phục do trường bảo trợ (vận động viên, đội cổ vũ, đội múa, ROTC,
v.v.) được miễn theo quy định trang phục này. Học sinh tham gia các hoạt
động ngoại khóa có thể có các tiêu chuẩn bổ sung. Nhà tài trợ hoặc huấn
luyện viên sẽ cho biết các yêu cầu bổ sung tới người tham gia

•
•

Trang phục không được có lỗ hổng phơi bày những chỗ không được
phép phô diễn theo quy định trang phục này
Vì lý do y tế và an toàn, trong các tòa nhà phải mang giầy

•
•

Không được phơi bày hình xăm được coi là làm phân tâm sao lãng
Không được đeo kính mát trong tòa nhà, ngoại trừ những ngày được hiệu
trưởng cho phép

Quần, Quần Bò, Váy:
•
•
•

Quần ngắn, váy các loại phải dài tới giữa đùi khi đo với vai để tự nhiên
Quần, quần bò, quần ngắn, váy ngắn các loại phải được mặc
cao tới hông và che đồ lót
Không được mặc quần áo quá chật như vải thun/bó sát trừ khi nó
được áo, váy hoặc quần áo thích hợp che tới giữa đùi

Áo, Áo Rộng, Áo Sweatshirt, Áo Ấm, Áo Lạnh Ngắn Tay, Áo Jacket, Áo Coat :
•
•
•
•

Không được hở vai ngực, hai dây, hở lưng, cột dây, rộng nách, hoặc trễ
vai
Không được khoét ngực (lộ phần giữa ngực hoặc hở ngực)
Không mặc áo xuyên thấu hoặc áo lưới
Áo phải tới thắt lưng, không được lộ đồ lót hoặc da khi đứng hoặc
ngồi

Đồ Đội Đầu:
•

Mũ nón, mũ chụp, băng chụp tóc, khăn quàng, khăn cột tóc, chụp tóc,
và các loại mang trên đầu không được mang trong các tòa nhà trong
trường nếu không được phép

Giày:
•

•

Không được mang các loại giày kém an toàn, theo
quyết định của hiệu trưởng. Những thí dụ có thể gồm cả
dép xỏ ngón.
Vì lý do an toàn, giờ thể dục (P.E.) tất cả các cấp lớp, phải mang giày
quần vợt (đế cao su, kín ngón chân và gót). Giày dép như dép xỏ ngón,
xăng đan, ủng, dép Crocs, vân vân, không được phép mang trong giờ thể
dục P.E.

Tóc:
•

Gọn, sạch và chải không rối. Làm theo kiểu và màu để không làm phân
tâm, theo quyết định của hiệu trưởng

Hậu Quả:
Nếu quản trị viên của trường kết luận một học sinh có trang phục vi phạm quy
định của trường, học sinh sẽ được cơ hội để sửa chữa sai phạm ở trường. Nếu
không sửa chữa, học sinh có thể bị cho nghỉ học ngày đó, cho đến khi sai phạm
được sửa chữa, hoặc cho đến khi phụ huynh hoặc người được chỉ định mang
quần áo được chấp nhận đến trường để thay. Vi phạm nhiều lần có thể dẫn đến bi

kỷ luật nặng hơn theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Học Sinh (Student Code of
Conduct).

