
Elementary Dress Code_revised 8.21_Turkish 

 

 
 

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ 

 
**Aşağıdaki İlköğretim okulları bu kıyafet yönetmeliğinden muaftır: Ella P. Stewart Academy for Girls, Grove Patterson 
Academy, Martin Luther King Jr. Academy for Boys, Old West End Academy, Escuela SMART Academy, Chase STEMM 

Academy, Hawkins STEMM Academy, Marshall STEMM Academy and McKinley STEMM Academy.Bu okulların binaları 
için özel bir kıyafet yönetmeliği vardır. Lütfen açıklama için müdür/okul ile iletişime geçin. ** 

 
Toledo Devlet Okulları, Bölgenin geleneksel ilköğretim okullarından birinde eğitimini sürdüren tüm öğrenciler için 
aşağıdaki kıyafet yönetmeliğini benimsemiştir. Okulun ilk gününden itibaren tüm öğrencilerin kıyafet 
yönetmeliğine uyması beklenmektedir. Öğrencinin görünüşünden ebeveynler ve öğrenciler  
eşit derecede sorumludur. 

Toledo Devlet Okulları'nın İlköğretim Okulu kıyafet yönetmeliği aşağıdakileri amaçlar: 

• Okul güvenliğini  artırmak 
• Öğrenim ortamını desteklemek 
• İyi hal teşviki sağlamak 
• Disiplin sorunlarından kaçınmak 
• Öğrencileri iş dünyasına hazırlamak 

 
Aşağıdaki öğeler uygun DEĞİLDİR : 

 

1. Uyuşturucu, alkol, tütün mamüllerini gösteren veya tanıtan ve/veya başkaları için saldırgan veya 
aşağılayıcı olarak kabul edilebilecek cinsiyetçi; nefret veya baskı sembollerine sahip; çete üyeliğine 
atıfta bulunan veya bir bireye ya da diğer  insanlara tehlike arz eden kıyafetler/aksesuarlar. 

2. Eğitim sürecini aksatan  kıyafetler/aksesuarlar: 
a. İç çamaşırlar hiçbir şekilde görünmemelidir (buna alt iç çamaşırları, sutyenler vb. de  dahildir). 
b. Etekler veya şortlar dizin hemen üstünden daha kısa olmamalıdır. 
c. Spagetti kayışlarına, boyundan bağlı üst giysilere, kolsuz elbiselere veya kolsuz yeleklere izin verilmez. 
d. Kız çocuklarının göğüs dekoltesi hiçbir şekilde görünür olmamalıdır. 
e. Kenarları  tamamen açıldığında delikler parmak ucunun altında değilse, delikli/yırtık kot 

pantolonlara izin verilmez. 
f. Sıkı, vücudu saran kıyafetlere  izin  verilmez .  Vücudun ön veya arka tarafı uzun bir tişört, 

etek veya elbise tarafından kapatılırsa külotlu çoraplara ve taytlara  izin verilir. 
3. Şapkalar /montlar /dış giyim /eldivenler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere  

sınıf  veya  okul  ortamı için güvenli olmadığı kabul  edilen giysiler/ aksesuarlar. 
 

4. Kişisel hijyeni iyi bir şekilde yansıtmayan giysiler/aksesuarlar. 
 

5. Ayaktayken veya otururken üst üste gelmeyen üst ve alt giyimler (yani, açık bel kıyafetlere izin verilmez). 
 

6. Fanila veya yün kumaştan yapılmış pantolonlar dahil da olmak üzere  pijama pantolonlar. 

Misyon 

Toledo Devlet Okulları, Ohio'nun Yeni Öğrenim Standartlarını sadakatle uygulayarak tüm sınıf 
seviyelerinde titiz bir müfredatla rekabetçi üniversite ve iş hayatına hazır gençler mezun etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Görme 

Toledo Devlet Okulları, mezunları üniversiteye ve iş hayatına tamamen hazır, “A” sınıfı bir okul 
bölgesi olmak için çalışmaktadır. 
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Ek kılavuzlar: 
 

A. Kapüşon giyilmediği veya baş bölgesini kapatmadığı sürece kapüşonlu svetşörtlere izin verilir . 
  

 
B. Ayakkabı her zaman giyilmelidir . Güvenlikle ilgili hususlar için, tüm ayakkabılar en fazla  beş santimetrelik  

bir  topuğa sahip olmalıdır ve ayakkabılar ayağa yeterince  sabitlenmelidir. 
 

 

C.  Terlikler, geri çekilebilir patenli ayakkabılar,  kramponlar veya esnek, yumuşak tabanlı (parmak  arası terlik,  
plaj ayakkabısı vb.) ayakkabılara izin verilmez. Crocs'a yalnızcatopuklarda ayağı sabitlemekiçin birkayış varsa 
izin verilir. 

 

D. Kimyasalların kullanıldığı atölye alanlarında veya fen derslerinde ayakları veya ayak parmaklarını 
açıkta bırakan ayakkabılara izin verilmez. 

 

E. Tıbbi sebepler dışında şapka, bandana, ter bandı, bigudi, rulo, eldiven veya güneş gözlüğüne izin 
verilmez. 

F. Dini anlam taşımadığı veya okul yetkilileri tarafından onaylanmadığı sürece hiçbir sarık veya baş örtüsüne izin 
verilmez. 

• Bu yönergelere okulun eğitim verdiği tüm günlerde ve öğrencilerin aktif olarak katıldığı ve/veya 
Toledo Devlet Okullarını temsil ettiği  okul  sponsorluğundaki tüm etkinliklerde uyulmalıdır. 

• Okul yönetimi, okulun yararına güvenliveetkili bir  öğrenme ortamının oluşturulması ve bu 
ortamın  sürdürülmesi  için  en  iyi  şekilde  hareket ederek, öğrencilerin  giyiminin  uygunluğunu 
belirleyecektir. 

G. Tüm öğrenciler, COVID-19'un yayılmasını önlemek için yüz maskesi takmaya  ilişkin  Bölge tarafından  
yürürlüğe  konan  politika ve  prosedürlere uymalıdır. 

 
Kıyafet yönetmeliğine uymayan öğrenciler kademeli disiplin işlemine tabi tutulacaktır. 
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