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 ، للطلبة الذكورCity Charter High Schoolارتداؤها ضمن مدرسة  المسموحلمالبس ا

 

  

 

  
  

  

  القمصان الرسمية ذات األزرار، القمصان من نوع بولو، الكنزات ذات الياقة
 جميع أنواع القمصان يجب أن تكون داخل البنطلونمع األشارة إلى  – العالية

 

 إذا تم ارتداؤها فوق القميص المناسب السترات والصدار 
 

 )منطقة الوسط ، والتي تكون بطول كامل بدءاً من  بنطلون رسمي )مع حزام
 عظم الكاحل منطقة  وتغطي

 

 المناسبة للدوام الرسمي والتي يتم تحديدها من قبل إدارة المدرسة الحلي 
 

  وكما مبينة أدناه، قيطانالتي تكون مع أو بدون األحذية الرسمية 

 اللباس المقبول: 

 المالبس الغير مقبولة:

 أي نوع من المالبس التي تكون من قماش الدنيم أو الجينز •

مطبوعة على حتوي على شعارات، صور أو عالمات المالبس التي ت •

 أنش أو بوصة 2منطقة الصدر إال إذا كانت صغيرة والتتعدى حجم 

 القمصان الحرارية، أو Dickie، Henleyقمصان نوع  •

 قلنسوةالقمصان والبلوزات أو الستر التي تحتوي على  •

و المطاطة، أا، البنطاطيل الستريج غالسراويل الخاصة برياضة اليو •

البناطيل الضيقة، البناطيل الداخلية، البناطيل الكابريز التي تكون بطول 

، MC Hammer يصل إلى منتصف الساق أو تحت الركبة، بناطيل 

متصلة مع صدار والتي تغطي كامل الجسم، الشورتات، الالبناطيل 

 البيجامة، السراويل التي تستخدم في رياضة الركض أو المشي

البناطيل التي تحتوي على أكثر من جيبين في األمام وجيبين من    •

 الخلف

البناطيل المزودة بأجزاء مثل الحلقات المعدنية أوالدبابيس أو   •

 الشعارات أو الصورالمسامير، 

 البناطيل التي يحتوي قماشها على مادة مطاطة أو حياكة •

 الفساتين أو الجونالت •

 مالبس أخرى غير مسموحة:

 المالبس التي تحتوي على قصات مفتوحة •

المجوهرات واألحزمة المصنوعة من الرصاص، أغلفة الرصاص أو  •

نوع أخر ، أوالتي تحتوي على أجزاء معدنية مدببة، أو أي الطلقات

أنش أو  3ممكن أن يستخدم كسالح، األقراط التي يتجاوز قطرها 

 بوصة

القبعات، الوشاحات، القلنسوات، العباءات، أغطية الرأس التي تستخدم  •

عصابات، المناديل، النظارات الشمسية، الأثناء األستحمام، الربطات أو 

 السماعات، األمشاط، اللورات أو بكرات الشعر

األحذية المفتوحة من الخلف، ال، األحذية الداخلية، و النعأالخفان  •

 االحذية القماشية، األحذية الرياضية، األحذية التي تمتد لعظم الكاحل

المالبس الشفافة التي ممكن من خاللها رؤية المالبس الداخلية أو التي  •

 التغطي أجزاء الجسم الواجب تغطيتها

 الحجم صغيرة كانت إذا إال الوجه أجزاء على بتةمث تكون التي لحليا •

 

 

 

 .للمدرسة الحضور أثناء الطالب قبل من تغطيته ووجوب مناسب غير الوشم كان إذا فيما تحديد في الحق اإلدارة لدى

mailto:Johnson@CityHigh.org

