
 

Uniform Dress Guidelines 

 

المدرسة االبتدائية •   
 قميص بياقة و يجب ان يكون لون واحد مع اكمام او قميص برقبة. القميص يجب ان يكون داخل البنطال. •

 بنطال بني او كاكي او ازرق غامق. الجينز غير مسموح بأي لون. االزرق الفاتح غير مسموح. •

بنطال اطول من الركبة. شورت تو بنطلون قصير غير مسموح.شورت اطول من الركبة يمكن لبسه بعد عطلة الربيع  •
 و لغاية عطلة الخريف.

 فستان او تنورة يجب ان يكون بطول الركبة على االقل.  •

 مالبس الشتاء: سترة او قميص ثقيل لكن يجب ان يكون تحتة قميص بياقة او قميص برقبة طويلة. •

 ال يمكن ارتداء صندل او اي حذاء بعجالت. •

 المالبس التي تباع في المدرسة الني عليها شعار المدرسة تختلف بأختالف المدرسة او البناية •

 

 اكاديمية الصف السادس او المدارس المتوسطة )الصف السابع و الثامن(. •
 قميص بياقة و يجب ان يكون لون واحد مع اكمام او قميص برقبة. القميص يجب ان يكون داخل البنطال. •

 بنطال بني او كاكي او ازرق غامق. الجينز غير مسموح بأي لون. االزرق الفاتح غير مسموح. •

بنطال اطول من الركبة. شورت تو بنطلون قصير غير مسموح.شورت اطول من الركبة يمكن لبسه بعد عطلة الربيع  •
 و لغاية عطلة الخريف.

 فستان او تنورة يجب ان يكون بطول الركبة على االقل.  •

 مالبس الشتاء: سترة او قميص ثقيل لكن يجب ان يكون تحتة قميص بياقة او قميص برقبة طويلة. •

 ال يمكن ارتداء صندل او اي حذاء بعجالت. •

 المالبس التي تباع في المدرسة الني عليها شعار المدرسة تختلف بأختالف المدرسة او البناية •

  

• المدرسة االعدادية   

 •البنطال او التنورة يجب ان ترتدى على الخصر. 

 •النطال يجب ان يكون بطول الركبة او اطول بدون اي شقوق. 

 •التنورة او الفستان يجب ان يكون بطول الركبة او اطول. 

 •الشورتات الرياضية او البناطيل الرياضية غير مسموحة. 

 •البجامة او اي مالبس للنوم غير مسموحة. 

 •اي مالبس تحتوي على قبعة متصلة بها غير مسموحة. 

القبعات او اي شيء يغطي الرأس غيرمسموح به اال اذا كان لغرض ديني )الحجاب مسموح(. المناظر الشمسة غير  •
 مسموحة خالل اليوم المدرسي.

اي مالبس او مجوهرات او حلي تحتوي على معاني مزدوجة مثل معاني لو تلميحات جمسية، رموز شيطانية، او اي  •
 ترويج للكحول، المخدرات او التدخين غير مسموحة نهائيا.


