الجاهزة SWRتعلم @
توقعات موحدة
يناير w/c 31 2022

ما هو الزي الصحيح؟
ربطة عنق ،لون
صحيح ويرتديها
رسميا

قميص مدسوس ف
رمادي تنورة /
بنطلون.
النمط الصحيح

ر
السته

األحذية
الصحيحة

ال يوجد مدربون
ال هالم  /األظافر
االكريليك
ال هوديس

البنات

صبيان

مخيط أسفل مطوي منتصف رمادي تنورة
طول الركبة ،الجزء السفلي من تنورة
يجب أن يكون أقرب إلى الركبة من الجزء السفلي من السترة
أو
بنطلون متوسط رمادي مصمم خصيصا
ال الحبال ،أنابيب الصرف الصحي ،الجينز ،طماق أو بنطلون
ضيق الجلد

بنطلون متوسط رمادي مصمم خصيصا
ال الحبال ،أنابيب الصرف الصحي،
الجينز أو
بنطلون ضيق الجلد

أحذية سوداء  -ال أحذية
األحذية يجب أن تكون من التصميم "الكالسيكي" -
الدانتيل المتابعة ،مشبك أو زلة على
أقصى ارتفاع إجمالي لألحذية
cmسيكون 2.5
عادي أسود  /أبيض الجوارب أو الجوارب

أحذية سوداء  -ال أحذية
األحذية يجب أن تكون من التصميم
"الكالسيكي" -
الدانتيل المتابعة ،مشبك أو زلة على
أقصى ارتفاع إجمالي لألحذية
cmسيكون 2.5
عادي أسود أو رمادي الجوارب

اختياري
العنق الطائر مع الشعار V-األزرق البحري
أو كارديغان البحرية مع الشعار
ال يجب ارتداؤها بدال من بليزر

اختياري
العنق الطائر مع V-األزرق البحري
الشعار
ال يجب ارتداؤها بدال من بليزر

نحن سوف:
لهذا األسبوع – أذكركم التوقعات وإصدار تمريرة
موحدة.

نحن سوف:
ر
لالقتاض من المتجر
أرسلك إىل دعم الطالب
الموحد لبقية اليوم.

إذا كنت:
ليس لديك الزي الصحيح

فرصة
إذا كنت:
غت صحيح
اختيار ارتداء الزي الرسم ر

اختيار
نحن سوف:
ر
اإلشاف عليك ف منطقة معزولة ر
حت يتم
معالجة القضايا الموحدة.

إذا كنت:
رفض استعارة الزي الرسم أو طلب العنارص
ر
المقتضة خالل أيام األسبوع المتعددة

نتيجه

صغت جدا
الحال الخاص بك
الرسم
...الزي
ر
ي
ي

...ماذا تفعل إذا

أخت معلمك .قد تكون قادرة عىل ترتيب لك ...
ر
ر
لالقتاض من مخزن موحدة أو أنها سوف
تتحدث إىل والديك.

أنت قلقة من عدم الحصول عىل
الرسم المناسب رلتتديه
...الزي
ي

...كنت ال أعتقد أنك تستطيع رشاء زي جديد

تحدث إىل معلمك .وسوف ...
يرشدونك عىل ما يجب القيام به،
والتحدث إىل والديك وإصدار ترصي ح
موحد إذا كان ذلك مناسبا.

 .تحدث إىل معلمك بثقة...

كنت حقا ننىس أو تفقد عنرص من الزي
...الرسم
ي

وبالتال ال
الرسم
أنت ال تحب الزي
ي
ي
...تريد أن ترتديه

ر
أخت معلمك .وسوف يرتبون لك االقتاض ...
ر
من المتجر الموحد أو إصدار ترصي ح موحد لك
لهذا اليوم.

الزي المدرس لدينا ليس اختياريا ...
لذلك يجب عىل جميع الطالب ارتداء
الحجاب.

المدربي) خالل الغداء
...تريد أن تلعب كرة القدم ( يف
ر

تغيت ف
تغيت العودة إىل أحذية المدرسة ف نهاية الغداء... .
ر
المدربي الخاص بك ومن ثم ر
ر
يجب عليك ارتداء أحذية المدرسة ف المقصف  /كشك.

:باختصار
الموظفي سوف تتبع هذه السياسة •
.جميع
ر
وهو ليس اختياريا ألي طالب• .
االثني  7رفتاير • .2022
وسيتم تطبيقه اعتبارا من يوم
ر
من المتوقع أن ترتدي الزي الرسم الصحيح من الساعة  8:30صباحا •
ر
ر
حت  2:50مساء (بما ف ذلك أثناء االستاحة والغداء).
وعدم القيام بذلك سيؤدي إىل نتيجة• .

