سياسة موحدة للسنوات من  7إلى 11
تاريخ المراجعة

تشرين األول/أكتوبر 2023

الشخص المسمى المسؤول عن المراقبة
وافقت عليها لجنة االمتثال

مدير مدرسة
تشرين األول/أكتوبر 2020

التوجيهhttps://www.gov.uk/government/publications/school-uniform https://www.gov.uk/school- :
uniform
السياسات المرتبطة :السلوك من أجل التعلم ،إرسال ،المساواة.
يهدف
ومن المتوقع مستوى عال من المظهر الشخصي لجميع الطالب .من خالل الزي الرسمي لدينا وقواعد اللباس ونحن نهدف إلى:
•
•
•
•
•

تشجيع الفخر في المدرسة ودعم التعليم والتعلم
تمكين الطالب من أن يكونوا مرتاحين وآمنين وآمنين
ضمان أن الطالب من مختلف المجموعات االجتماعية والدينية والعرقية يشعرون بالترحاب
تشجيع الشعور بالمساواة والتماسك
حماية الطالب من الضغوط االجتماعية لباس بطريقة معينة

وبهذه الطريقة ،يساهم الزي الرسمي وقواعد اللباس في األهداف والقيم العامة للمدرسة.
زي
صبيان
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
البنات
•
•
•

صبي تناسب سترة البحرية مع شارة المطرزة (من المورد)
قميص أبيض عادي (وليس على الطراز الرياضي)
بنطلون متوسط رمادي مصمم خصيصا (وليس الحبال أو أنابيب التصريف أو الجينز أو طماق أو بنطلون ضيق الجلد)
ربط مع الشعار (لون المجموعة السنة من المورد)
البحرية الخامس العنق الطائر
جوارب سوداء أو رمادية عادية
األحذية السوداء (وليس األحذية)  -يجب أن تكون األحذية من تصميم "كالسيكي" (الدانتيل المتابعة ،مشبك أو زلة على) .الحد
األقصى لالرتفاع العام لألحذية سيكون  2.5سم.
البحرية  /سكاي  PEقميص بولو مع شعار (من المورد)
البحرية  /سكاي للجنسين مقنعين  PEأعلى مع شعار (اختياري ولكن من المورد)
البحرية  /السماء لوحة  PEالسراويل (من المورد)
البحرية  PEالجوارب
قيعان البدلة البحرية  /بنطلون
جوارب المدرب
المدربون الذين ال يضعون عالمات
أحذية كرة القدم
منصات شين
درع الصمغ

فتاة تناسب سترة البحرية مع شارة المطرزة (من المورد)
بلوزة من القطن األبيض العادي  /البوليستر مع طوق (وليس على غرار الرياضة)
مخيط أسفل مطوي تنورة منتصف الرمادي (طول الركبة)
أو

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بنطلون متوسط رمادي مصمم خصيصا (وليس الحبال أو أنابيب التصريف أو الجينز أو طماق أو بنطلون ضيق الجلد)
ربط مع الشعار (لون المجموعة السنة من المورد)
البحرية الخامس العنق الطائر
الكارديجان البحري
الحجاب البحري العادي
جوارب أو جوارب سوداء أو بيضاء عادية
األحذية السوداء (وليس األحذية)  -يجب أن تكون األحذية من تصميم "كالسيكي" (الدانتيل المتابعة ،مشبك أو زلة على) .الحد
األقصى لالرتفاع العام لألحذية سيكون  2.5سم.
البحرية  /سكاي  PEقميص بولو مع شعار
البحرية  /سكاي للجنسين مقنعين  PEأعلى مع شعار (اختياري ولكن من المورد)
البحرية  /السماء لوحة ( PE skortمن المورد)
البحرية  PEالجوارب
قيعان البدلة البحرية  /بنطلون
جوارب المدرب
المدربون الذين ال يضعون عالمات
أحذية كرة القدم
منصات شين
درع الصمغ

جميع المالبس  /األحذية
• ال يوجد مدربون يجب ارتداؤها حول المدرسة
• ال البلوزات الملونة
• ال مالبس الدنيم أو الحبل
• ال توجد قبعات
• ال رموش كاذبة
• ال هالم ،االكريليك أو الحرير األظافر
• ال الورنيش األظافر مرئية
• ال يوجد وشم مرئي
المجوهرات:
يسمح للطالب بارتداء مسمار صغير واحد في كل أذن ( 5مم كحد أقصى) ومسمار أنف واحد متحفظ .قد يرتدي الطالب ساعة يد .ال يسمح
بأي مجوهرات مرئية أخرى.
يجب إزالة جميع المجوهرات ،دون استثناء ،لدروس التربية البدنية ألسباب تتعلق بالصحة والسالمة.
يسمح بماكياج طبيعي م تحفظ .يجب أن يكون الشعر من لون طبيعي وقطع ال أقصر من الصف  2مع عدم وجود أنماط قطع في النمط .يجب
ربط جميع الشعر الطويل مرة أخرى خالل الدروس العملية.
تكلفة موحدة
نريد أن نضمن أن تكلفة الزي الرسمي ال تمنع أي طالب من التقدم إلى المدرسة ،وال تؤدي إلى شعوره باالستبعاد االجتماعي أو عدم القدرة
على تحمل تكاليف الضروريات األخرى .يجب على أولياء األمور/الكاررز غير القادرين على تزويد أطفالهم بالعناصر المطلوبة من الزي
المدرسي االتصال بمسؤول دعم الطالب .وستعالج هذه النهج بتحفظ وحساسية .يتم استعراض سعر ونوعية الزي الرسمي في كل مناقصة
لضمان أنها توفر مالبس ذات نوعية جيدة بسعر في متناول الجميع.
إنفاذ السياسة الموحدة
وتقع على عاتق الوالدين/مقدمي الرعاية مسؤولية ضمان أن يأتي طفلهم إلى المدرسة بالزي الرسمي الصحيح (انظر اتفاق المدرسة المنزلية).
المعلمون النموذج هي ا لمسؤولة عن رصد موحدة .يتحمل جميع الموظفين مسؤولية ضمان ارتداء الطالب بشكل صحيح في الصف وفي
أماكن أخرى في موقع المدرسة.
سيتم إرسال طالب يرتدي مالبس غير موحدة إلى أحد أعضاء الفريق الرعوي ،حيث سيتم إصدار تصريح موحد وفترة استراحة واحتجاز وقت
الغداء أو سيتم إعطاء الطالب العنصر المناسب من الزي الرسمي لبقية اليوم .في حالة تكرار التعديات الموحدة سيتم االتصال باآلباء  /مقدمي
الرعا ية وسيخاطر الطالب بإرساله إلى المنزل .في حالة المجوهرات غير المسموح بها وغيرها من الملحقات  ،سيطلب من الطالب إزالة
العنصر  ،الذي سيتم مصادرته وال يمكن جمعه إال من قبل أحد الوالدين  /مقدم الرعاية من مكتب المدرسة.

مدير المدرسة هو الحكم النهائي في جميع المسائل من الزي الرسمي واللباس.
المسائل الناشئة عن السياسة
وينبغي أن يثير اآلباء/الكاررز أي مسائل تتعلق بالزي المدرسي أو قواعد اللباس أو غيرها من جوانب المظهر مع مدير المدرسة .وسوف
تدرس دائما بعناية طلبات تغيير االحتياجات الموحدة ألسباب معينة ،مثل االحتياجات الطبية.
يجب على الطالب إثارة القضايا مع معلمهم أو رئيس السنة؛ كما يمكنهم طلب إدراج مسائل موحدة ،بما في ذلك مقترحات التغيير ،في جدول
أعمال اجتماعات مجلس المدرسة.
مراجعات السياسات
يتم تقديم لوائحنا الموحدة ثالث سنوات  ،لمراعاة التكاليف والتغييرات في البيئة المدرسية والتنظيم والتشريعات والمقترحات الوطنية.
ويشمل االستعراض النظر في البنود الموحدة والعرض والتكلفة والقيمة مقابل المال .يتم استشارة أولياء األمور  Carers /والطالب
والموظفين بانتظام وال تقل تكرارا عن كل ثالث سنوات.
تحتفظ المدرسة بالحق في عدم قبول ارتداء أي قطعة من المالبس التي تعتبر غير مناسبة من حيث القائمة الموحدة المعلنة.

الملحق 1
معلومات موحدة مفصلة أرسلت إلى اآلباء واألمهات في يوليو من كل عام.

