
Kebijakan - Aturan Berpakaian
Epping

Dewan Sekolah Dasar harus mengembangkan dan meninjau kode berpakaian siswa mereka sesuai dengan pedoman kebijakan
Kode Berpakaian Siswa Departemen tentang Perpustakaan Kebijakan dan Penasihat Departemen, tersedia di tautan berikut:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy

Ini akan mencakup memastikan kode pakaian siswa Anda memenuhi persyaratan hak asasi manusia dan anti-diskriminasi,
termasuk proses pengecualian dan membahas pertimbangan kesehatan dan keselamatan. Dewan Sekolah juga perlu
memastikan bahwa mereka telah berkonsultasi dengan baik dengan komunitas sekolah dalam mengembangkan/meninjau
aturan berpakaian siswa ini. Panduan tentang proses konsultasi tersedia di Policy and Advisory Library di sini:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes

Bantuan untuk penutur non-Inggris

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memahami informasi dalam kebijakan ini, silakan hubungi Hanane
Darwiche.

Tujuan
Tujuan dari Kode Pakaian Siswa adalah untuk menguraikan persyaratan Sekolah Dasar Epping untuk pakaian dan penampilan
siswa dan untuk memberikan informasi tentang pembelian dan dukungan seragam, penerapan kode pakaian dan proses
pembebasan.

Kode berpakaian ini telah dikembangkan oleh Sekolah Dasar Eppingdalam konsultasi erat dengan komunitas sekolah kami
untuk memastikan bahwa itu menghormati hak-hak individu siswa sambil mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan komunitas
kami.

Kode Pakaian Siswa bertujuan untuk:

● menumbuhkan rasa kebersamaan dan memiliki dan mendorong siswa untuk mengembangkan kebanggaan dalam
penampilan mereka

● mendukung komitmen Epping Primary School untuk memastikan bahwa siswa kami merasa setara dan berpakaian
dengan aman dan pantas untuk kegiatan sekolah.

● mengurangi persaingan siswa atas dasar pakaian
● meningkatkan profil dan identitas sekolah dan siswanya dalam masyarakat luas.

Dewan Sekolah telah mengembangkan aturan berpakaian yang kami yakini menyediakan berbagai pilihan bagi siswa dan
hemat biaya untuk keluarga.

Ruang Lingkup
Siswa diharapkan untuk mematuhi Aturan Berpakaian Siswa ini saat bepergian ke dan dari sekolah, selama jam sekolah dan
saat menghadiri kegiatan sekolah.

Kebijakan
Aturan berpakaian yang seragam memperkuat kebanggaan siswa dalam penampilan mereka sendiri, menanamkan pengakuan
atas diri mereka sendiri sebagai bagian integral dari komunitas sekolah, dan membantu dalam mengembangkan kebanggaan
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dalam mewakili sekolah mereka. Isu kesetaraan, kesehatan dan keselamatan, dan biaya juga merupakan faktor yang
berkontribusi pada pembentukan Kode Berpakaian.

Spesifikasi:

Jaket Bomber – Navy dengan rib garis biru muda di leher, lengan dan ikat pinggang, serta bordir logo sekolah biru di
dada. Alternatif – jaket navy polos.

Windcheater – Angkatan Laut dengan rib bergaris biru muda di leher. Rusuk navy polos di bagian bawah dan lengan,
serta bordir logo sekolah biru di bagian dada. Alternatif – windcheater navy polos, windcheater kelulusan kelas enam.
Tidak ada kerudung.

Kaos Polo Lengan Pendek– Biru muda. Kerah navy dengan lengan navy. Logo sekolah bordir biru di dada. Alternatif
– polo biru muda polos.

Celana/Celana – Navy polos. Tidak ada denim. Legging tidak untuk dipakai sebagai pakaian luar.

Celana Pendek – Navy polos. Tidak lebih pendek dari pertengahan paha. Tidak ada denim. Sepeda atau celana
pendek ketat tidak untuk dipakai sebagai pakaian luar

Rok – Navy polos. Celana pendek sepeda polos dapat dikenakan di bawah rok, tetapi tidak boleh lebih panjang dari
ujung rok. Legging biru tua atau hitam polos dapat dikenakan di bawahnya.

Gaun – Warna biru tua dan kotak-kotak putih dengan kerah putih. Celana pendek sepeda polos dapat dikenakan di
bawah gaun, tetapi tidak boleh lebih panjang dari ujung gaun. Legging biru tua atau hitam polos dapat dikenakan di
bawahnya.

Topi – Topi sunsmart navy atau hitam polos – bertepi lebar atau ember (minimum pelek 6cm). Alternatif – beanie
biru tua atau hitam polos di musim dingin. Topi dan beanies tidak boleh dipakai di dalam. Topi juga wajib bagi siswa
yang harus mengenakan jilbab.

Aksesori musim dingin – Syal dan/atau sarung tangan biru tua atau hitam polos.

Sepatu – Sepatu kulit hitam 'gaya sekolah', sepatu bot, atau sepatu lari hitam.

Kaos Kaki – Hitam polos, putih, biru tua atau biru muda

Penampilan umum

Saat di sekolah, bepergian ke atau dari sekolah atau berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, Contoh Siswa sekolah harus
mematuhi hal berikut:

● Seragam harus bersih dan dalam kondisi baik
● Seragam harus ditandai dengan jelas dengan nama pemilik
● Pakaian tambahan dapat dikenakan di bawah seragam untuk menambah kehangatan, asalkan pakaian dalam ini

benar-benar tersembunyi.

Perhiasan dan kosmetik

Perhiasan- Siswa tidak diperbolehkan memakai perhiasan dekoratif ke sekolah. Anting-anting pejantan dan alas tidur yang
dikenakan di telinga, dan jam tangan, adalah satu-satunya perhiasan yang dapat diterima.
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Kosmetik- tidak boleh dipakai di sekolah. Hanya cat kuku bening yang diizinkan.

Keamanan Rambut dan Sinar Matahari

Topi seragam sekolah harus dikenakan di luar ruangan mulai pertengahan Agustus hingga 30 April dan pada hari lain yang
ditentukan oleh sekolah. Topi seragam sekolah juga dapat dikenakan di luar periode waktu ini, oleh orang tua atau pilihan siswa.
(Topi tidak boleh dipakai di dalam.).

Rambut – Tidak ada warna rambut yang cerah.

Ikat rambut/ikat kepala/syal/syal – Praktis dan tidak terlalu besar: biru muda, navy, hitam atau putih.

Rambut Panjang – Sebahu atau lebih panjang untuk diikat ke belakang sebagai pencegahan terhadap kutu rambut dan untuk
keselamatan siswa.

Aksesori musim dingin – Syal dan/atau sarung tangan biru tua atau hitam polos.

Kacamata hitam- Siswa diperbolehkan memakai kacamata hitam selama kegiatan di luar ruangan. Kacamata hitam harus pas,
membungkus yang memenuhi Standar Australia 1067 dan menutupi area mata sebanyak mungkin.

Pembelian

Uniform Item Uniform dapat dibeli di PSW. Orang tua dapat memesannya langsung dari h�ps://�.psw.com.au/

Bantuan untuk keluarga yang mengalami kesulitan

Silakan hubungi Kepala Sekolah untuk mendiskusikan dukungan yang mungkin dapat kami berikan kepada keluarga yang
mengalami kesulitan untuk memenuhi biaya seragam, termasuk informasi tentang kelayakan untuk mendapatkan dukungan
seragam melalui Bantuan Sekolah Negeri. Informasi lebih lanjut tentang Bantuan Sekolah Negeri juga tersedia di situs web
mereka: htps://�.ssr.net.au/

Implementasi

Epping Primary School akan memastikan bahwa Kode Pakaian Siswa ini dikomunikasikan kepada semua keluarga dan siswa
melalui situs web kami dan Kompas. Kami akan membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi
kebijakan ini jika memungkinkan.

Jika seorang siswa tidak mengenakan seragam sekolah atau melanggar Tata Cara Berpakaian Siswa secara berulang, catatan
akan diberikan kepada siswa dan orang tua oleh guru kelas atau tim administrasi. Jika ketidakpatuhan terhadap aturan
berpakaian terus terjadi, Kepala Sekolah akan diinformasikan dan panggilan telepon ke rumah mungkin diperlukan. Dalam acara
ini, sekolah akan terus bekerja sama dengan siswa dan keluarga untuk mendukung kepatuhan.

PENGECUALIAN

Kami menyadari bahwa mungkin ada situasi di mana penerapan aturan berpakaian ini dapat mempengaruhi siswa secara tidak
setara.
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Siswa dan orang tua atau wali mereka dapat mengajukan baik secara tertulis atau secara langsung kepada Kepala Sekolah untuk
pengecualian Aturan Berpakaian Siswa ini jika:

● suatu aspek dari kode ini menghalangi siswa untuk mematuhi persyaratan keyakinan atau latar belakang agama, etnis
atau budaya mereka

● siswa tersebut memiliki disabilitas atau kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan penyimpangan dari aturan
berpakaian

● . Siswa atau orang tua/wali mereka dapat menunjukkan kesulitan ekonomi tertentu yang menghalangi mereka untuk
mematuhi aturan berpakaian.·

●
Ketika Kepala Sekolah menerima permintaan pembebasan, mereka akan:

● mempertimbangkan alasan permintaan pembebasan
● menjelaskan prosesnya kepada siswa dan/atau orang tua/wali mereka
● mendorong siswa dan/atau orang tua/pengasuh mereka untuk mendukung permohonan mereka dengan bukti.

Prinsipal atau delegasi kemudian akan mencoba merundingkan resolusi yang dapat diterima semua pihak. Jika pengecualian
tidak diperbolehkan, maka alasan tertulis akan diberikan kepada siswa dan/atau orang tua atau wali mereka.

Kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada komunitas sekolah kami dengan cara berikut:

· Tersedia untuk umum di situs web sekolah kami

· Pengingat di buletin sekolah kami

· Dibahas di forum mahasiswa

· Termasuk dalam buku pegangan/manual staf

· Dibahas pada briefing/rapat staf sesuai kebutuhan

· Termasuk dalam paket transisi dan penda�aran

·       Dibahas pada malam/sesi informasi orang tua

· Salinan cetak tersedia dari administrasi sekolah atas permintaan

Informasi lebih lanjut dan sumber daya

· Contoh Kebijakan Sekolah Sunsmart

· Departemen Pendidikan dan Pelatihan Kode Pakaian Siswa

· Departemen Pendidikan dan Pelatihan Kebijakan dan pedoman Keterlibatan Siswa.

TINJAUAN DAN PERSETUJUAN KEBIJAKAN

Kebijakan terakhir ditinjau 17/09/2021

Konsultasi Tanya

Disetujui Dewan Sekolah
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Tanggal tinjauan berikutnya 6/6/2025

CATATAN:

- Pada awal 2024, harapan Epping Primary School adalah untuk semua keluarga memiliki yang terbaru seragam sekolah
yang dituangkan dalam kebijakan.

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada 17/09/2021 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada 2025
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