
 

 

Toledo Public Schools 
 

 2021-2020تعديل قواعد الزي المدرسي لطلبة المدارس الثانوية 

 
قواعد الزي التالية لجميع الطالب الملتحقين بواحدة من المدارس الثانوية الشاملة والتقليدية   Toledo Public Schoolsاعتمدت 

. ويجب على جميع الطالب Woodwardو Waiteو Startو  Scottو Rogersو Bowsherالتابعة للمنطقة التعليمية وتشمل: 

 األمور والطالب مسؤولية متساوية عن مظهر الطالب. االلتزام بقواعد الزي، ابتداًء من أول يوم في الدراسة. يتحمل أولياء
 

 إلي ما يلي: Toledo Public Schoolsيهدف االلتزام بقواعد الزي في المدارس االبتدائية التابعة لمدارس 
 

 تعزيز أمان المدرسة •

 دعم البيئة التعليمية •

 االرتقاء بالسلوك الجيد •

 تجنب مشكالت االنضباط •

 تجهيز الطالب لسوق العمل •

 

 الئقة:  غيرتعد المالبس التالية 
 

األزياء/المالبس التي تعرض أو تروج للمخدرات أو الكحول أو التبغ أو الجنس أو جميع ما سبق والتي يُمكن اعتبارها  .1

بات أو تُمثل مسيئة أو مهينة لآلخرين؛ أو التي تحمل رموًزا للكراهية أو االضطهاد؛ أو تشير إلى عضوية في العصا

 خطًرا على أفراد أو أشخاص آخرين.

 األزياء/المالبس التي تعطل العملية التعليمية:  .2

 يجب أال تظهر المالبس التحتية على اإلطالق )وهذا يشمل المالبس الداخلية، حماالت الصدر، وما إلى ذلك.( .أ 

 يجب أن تغطي التنورة أو الشورت، على األقل، حتى أعلى الركبة مباشرةً. .ب

تغطي إال ما بين  غير مسموح بارتداء المالبس الفوقية ذات الحماالت الرفيعة أو التي تُظهر منطقة البطن أو التي ال .ج
 النحر والبطن أو منخفضة الرقبة بدون أكمام.

 يجب أال يَظهر الشق أسفل النحر إطالقًا. .د

 مسموح بثقوب/قَطع في الجينز. غير .ه

غير مسموح بارتداء المالبس الضيقة أو المجسمة. يُسمح بارتداء المالبس الضيقة والسراويل الضيقة إذا تمت  .و

 تغطية الجزء األمامي والخلفي بقميص طويل أو تنورة أو فستان.

 ر، القبعات/المعاطف/المالبس لبيئة الفصل الدراسي أو المدرسة، بما يشمل على سبيل المثال ال الحص  غير آمنةاألزياء/المالبس التي تُعد  .3

 الخارجية/القفازات، وما إلى ذلك.
 

 األزياء/المالبس التي ال تعكس االهتمام بالنظافة الشخصية. .4
 

 المالبس الفوقية والسفلية التي ال يغطي بعضها بعًضا عند الوقوف أو الجلوس )أي تُمنع القمصان الكاشفة لمنطقة البطن(. .5
 

 سراويل البيجاما، بما في ذلك السراويل المصنوعة من مادة الفانيلي أو الصوف. .6

 
 

 الرسالة
في تخريج خريجين مؤهلين للتنافس سواء في  Toledo Public Schools تتمثل رسالة

سوق العمل أو الجامعات من خالل تدريس مناهج صارمة في جميع الصفوف الدراسية وذلك 

 .بتطبيق معايير التعليم الجديدة لوالية أوهايو بدقة 

 

 الرؤية

للحصول على التصنيف "أ" على مستوى  Toledo Public Schools تسعى مدارس
 المنطقة من حيث تخريج دفعات مؤهلة للخروج إلى السوق العمل أو االلتحاق بالكليات.



 إضافية: إرشادات
 

 سوة طالما لم يتم ارتداء غطاء الرأس أو لم يتم تغطية الرأس.يُسمح بارتداء القمصان الثقيلة ذات القلن .أ 
 

يجب ارتداء األحذية طوال الوقت. العتبارات السالمة، يجب تثبيت جميع األحذية جيًدا بالقدم على أال يزيد ارتفاع الكعب عن  .ب

 بوصتين.
 

الشباشب واألحذية ذات الزالجات القابلة للطي أو األحذية الرياضية ذات المسامير أو األحذية ذات النعال المرنة والرقيقة )الشباشب  .ج

 ع وأحذية الشاطئ وما إلى ذلك(  ممنوعة.ذات اإلصب
 

 ال يُسمح بارتداء األحذية التي تكشف القدم أو األصابع في منطقة الورش أو في فصول العلوم عند استخدام المواد الكيميائية. .د
 

ال يُسمح بارتداء القبعات أو ُعصابات الرأس أو أربطة امتصاص العرق أو بكرات الشعر أو القفازات أو النظارات الشمسية دون  .ه

 أسباب طبية.

 .لقبعات أو أغطية الرأس ما لم تكن ذات طبيعة دينية أو معتَمدة من إدارة المدرسةغير مسموح با .و
 

يجب اتباع هذه اإلرشادات طوال أيام العام الدراسي وفي الفعاليات التي ترعاها المدرسة ويشارك فيها الطالب بفاعلية و/أو  •

 . Toledo Public Schoolsيمث ِّل فيها الطالب مدارس 

 رة المدرسة مدى مالءمة مالبس الطالب وأزيائهم،يجب أن تُحدد إدا  •

 وذلك تحقيقًا للمصلحة العليا وهي إرساء والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وفعالة في المدرسة.

 .19-يجب أن يلتزم جميع الطالب بسياسات المنطقة التعليمية وإجراءاتها السارية المتعلقة بأغطية الوجه لمنع انتشار فيروس كوفيدز. 

 

 

 تصاعدية.يتعرض الطالب الذين ال يلتزمون بقواعد الزي إلجراءات تأديبية 


