
Chính sách - Quy tắc trang phục
Epping

Hội đồng trường tiểu học phải phát triển và xem xét quy định về trang phục của học sinh theo hướng dẫn chính sách về
Quy tắc trang phục dành cho học sinh của Bộ trên Thư viện Tư vấn và Chính sách của Bộ, có tại liên kết sau:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy

Điều này sẽ bao gồm việc đảm bảo quy định về trang phục học sinh của bạn đáp ứng các yêu cầu về quyền con người và
chống phân biệt đối xử, bao gồm các quy trình miễn trừ và giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn. Hội đồng
Trường cũng sẽ cần đảm bảo rằng họ đã tham khảo ý kiến   một cách hợp lý với cộng đồng nhà trường trong việc phát
triển / xem xét quy định về trang phục của học sinh này. Hướng dẫn về quy trình tham vấn có sẵn trên Thư viện Chính
sách và Tư vấn tại đây:

h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes

Trợ giúp cho những người không nói tiếng Anh

Nếu bạn cần trợ giúp để hiểu thông tin trong chính sách này, vui lòng liên hệ với Hanane Darwiche.

Mục đích Mục
đích của Quy tắc trang phục của học sinh là phác thảo các yêu cầu của Trường Tiểu học Epping về trang phục và ngoại hình
của học sinh và cung cấp thông tin về việc mua và hỗ trợ đồng phục, thực hiện quy định về trang phục và các quy trình
miễn trừ.

Quy tắc trang phục này đã được Trường Tiểu học Eppingvới sự tham vấn chặt chẽ của cộng đồng trường học của chúng
tôi để đảm bảo rằng quy tắc này tôn trọng quyền của cá nhân học sinh đồng thời phản ánh các giá trị và lợi ích của cộng
đồng chúng tôi.

Quy tắc về Trang phục của Học sinh nhằm mục đích:

● thúc đẩy ý thức cộng đồng và thân thuộc và khuyến khích học sinh phát triển niềm tự hào về ngoại hình của
mình

● .
● giảm bớt sự cạnh tranh của học sinh trên cơ sở trang phục
● nâng cao hồ sơ và bản sắc của nhà trường và học sinh của trường trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Hội đồng Trường đã phát triển một quy định về trang phục mà chúng tôi tin rằng cung cấp nhiều lựa chọn cho học sinh và
tiết kiệm chi phí cho các gia đình.

Phạm vi
Học sinh phải tuân thủ Quy tắc Trang phục Học sinh này khi đi đến trường, trong giờ học và khi tham gia các hoạt động
của trường.

Chính sách Quy định về
trang phục đồng phục củng cố cho học sinh niềm tự hào về ngoại hình của chính mình, giúp học sinh tự nhận mình là một
phần không thể thiếu của cộng đồng trường học, và giúp phát triển niềm tự hào khi đại diện cho trường của mình. Các
vấn đề về bình đẳng, sức khỏe và an toàn, và chi phí cũng là những yếu tố góp phần hình thành Quy tắc trang phục.

Chính sách EPS - Cập nhật vào tháng 9 năm 2021 và sẽ được xem xét lại vào năm 2024

https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes
https://www2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes


Thông số kỹ thuật:

Áo khoác Bomber - Navy có đường viền sọc xanh nhạt ở cổ, tay áo và cạp quần, trên ngực áo có thêu logo màu
xanh. Thay thế - áo khoác hải quân trơn.

Windcheater - Hải quân với đường gân sọc xanh nhạt trên cổ. Sườn và tay áo trơn màu xanh nước biển ở
phía dưới và tay áo, và logo trường thêu màu xanh lam trên ngực. Thay thế - máy lọc gió đơn giản của hải quân,
máy lọc gió tốt nghiệp lớp sáu. Không có mũ trùm đầu.

Áo thun Polo tay ngắn- Màu xanh lam nhạt. Cổ áo với tay áo màu xanh nước biển. Logo trường thêu màu xanh
trên ngực. Thay thế - áo polo màu xanh nhạt đơn giản.

Quần tây / Quần dài - Màu xanh nước biển trơn. Không có denim. Xà cạp không được mặc như áo khoác ngoài.

Quần đùi - Màu xanh nước biển trơn. Không ngắn hơn giữa đùi. Không có denim. Xe đạp hoặc quần đùi bó sát
không được mặc như áo khoác ngoài

Váy - Màu xanh nước biển trơn. Có thể mặc quần đùi đi xe đạp trơn bên dưới váy, nhưng không được dài quá
gấu váy. Có thể mặc quần cạp trơn màu xanh nước biển hoặc đen bên dưới.

Váy - Màu xanh hải quân và séc trắng với cổ áo màu trắng. Có thể mặc quần đùi đi xe đạp trơn bên dưới váy,
nhưng không được dài quá gấu váy. Có thể mặc quần cạp trơn màu xanh nước biển hoặc đen bên dưới.

Mũ - Mũ sunmart màu xanh nước biển trơn hoặc đen - vành rộng hoặc vải xô (vành tối thiểu 6cm). Thay thế -
màu xanh nước biển hoặc mũ len đen vào mùa đông. Không được đội mũ và mũ len bên trong. Học sinh phải
đội khăn trùm đầu cũng phải đội mũ.

Phụ kiện mùa đông - Khăn quàng cổ và / hoặc găng tay màu xanh nước biển hoặc đen trơn.

Giày - Giày da đen 'phong cách học đường', giày bốt, hoặc giày chạy bộ màu đen.

Tất - Màu đen trơn, trắng, xanh nước biển hoặc xanh nhạt

Hình dáng chung

Khi ở trường, đi học về hoặc tham gia các hoạt động của trường, Gương mẫu Học sinh đi học phải tuân thủ những điều
sau:

● Đồng phục phải sạch sẽ và được sửa chữa tốt
● Đồng phục phải được ghi nhãn rõ ràng với tên của chủ sở hữu
● Có thể mặc thêm nhiều lớp quần áo bên dưới đồng phục để tăng thêm độ ấm, miễn là những chiếc áo lót này

được giấu hoàn toàn.

Đồ trang sức và mỹ phẩm

Jewellery- Học sinh không được phép mang đồ trang sức đến trường. Hoa tai đinh tán và khăn ngủ đeo trong tai, và đồng
hồ, là những đồ trang sức duy nhất được chấp nhận.

Mỹ phẩm- không được mặc ở trường. Chỉ cho phép sơn móng tay trong suốt.
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An toàn Tóc và Nắng

Mũ đồng phục học sinh phải được đội bên ngoài từ giữa tháng 8 đến ngày 30 tháng 4 và vào bất kỳ ngày nào khác do
nhà trường quy định. Mũ đồng phục học sinh cũng có thể được đội ngoài khoảng thời gian này, tùy theo lựa chọn của phụ
huynh hoặc học sinh. (Không được đội mũ bên trong.).

Tóc - Không có màu tóc sáng.

Cà vạt / băng đô / khăn choàng đầu / khăn quàng cổ - Thiết thực và không quá cồng kềnh: xanh nhạt, xanh nước biển,
đen hoặc trắng.

Tóc dài - Dài đến ngang vai hoặc dài hơn để buộc lại để ngăn chấy và an toàn cho học sinh.

Phụ kiện mùa đông - Khăn quàng cổ và / hoặc găng tay màu xanh nước biển hoặc đen trơn.

Kính râm- Học sinh được phép đeo kính râm trong các hoạt động ngoài trời. Kính râm phải vừa khít, ôm sát, đáp ứng Tiêu
chuẩn 1067 của Úc và che được càng nhiều vùng mắt càng tốt.

Mua đồng

phục Các mặt hàng đồng phục có thể được mua từ PSW. Phụ huynh có thể đặt hàng trực tiếp từ h�ps://�.psw.com.au/

Hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn

Vui lòng liên hệ với Hiệu trưởng để thảo luận về sự hỗ trợ mà chúng tôi có thể cung cấp cho các gia đình gặp khó khăn
trong việc đáp ứng chi phí đồng phục, bao gồm thông tin về khả năng đủ điều kiện nhận hỗ trợ đồng phục thông qua Tổ
chức Cứu trợ của Trường Tiểu bang. Thông tin thêm về Cứu trợ của các Trường Tiểu bang cũng có sẵn trên trang web của
họ: htps: //�.ssr.net.au/

Thực hiện

Trường Tiểu học Epping sẽ đảm bảo rằng Quy tắc Trang phục Học sinh này được thông báo tới tất cả các gia đình và học
sinh thông qua trang web và La bàn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những sinh viên có thể gặp khó khăn trong việc tuân
thủ chính sách này nếu có thể.

Nếu học sinh không mặc đồng phục học sinh hoặc vi phạm Quy tắc trang phục của học sinh thường xuyên, giáo viên hoặc
nhóm quản lý sẽ cung cấp cho học sinh và phụ huynh một lưu ý. Nếu việc không tuân thủ quy định về trang phục vẫn tiếp
tục xảy ra, Hiệu trưởng sẽ được thông báo và có thể yêu cầu gọi điện thoại về nhà. Trong trường hợp này, nhà trường
sẽ tiếp tục làm việc với học sinh và gia đình để hỗ trợ việc tuân thủ.

NGOẠI LỆ
Chúng tôi nhận thấy rằng có thể có những trường hợp mà việc áp dụng quy định về trang phục này có thể ảnh hưởng
đến học sinh một cách bất bình đẳng.

Học sinh và cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ có thể nộp đơn bằng văn bản hoặc trực tiếp đến Hiệu trưởng để được
miễn Quy tắc ăn mặc của học sinh này nếu:

Chính sách EPS - Cập nhật vào tháng 9 năm 2021 và sẽ được xem xét lại vào năm 2024

https://www.psw.com.au/
https://www.ssr.net.au/


● một khía cạnh của quy tắc này ngăn cản học sinh tuân thủ các yêu cầu về tín ngưỡng hoặc nền tảng tôn giáo, dân
tộc hoặc văn hóa của họ

● học sinh bị khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe cụ thể đòi hỏi phải rời khỏi quy tắc trang phục
● mà học sinh hoặc cha mẹ / người chăm sóc của họ có thể chứng tỏ khó khăn kinh tế cụ thể khiến họ không thể

tuân thủ quy định về trang phục. ·
●

Khi Hiệu trưởng nhận được yêu cầu miễn trừ, họ sẽ:

● xem xét các căn cứ của yêu cầu miễn trừ,
● giải thích quá trình cho học sinh và / hoặc cha mẹ / người chăm sóc của
● họ khuyến khích học sinh và / hoặc cha mẹ / người chăm sóc của họ hỗ trợ bằng chứng cho đơn của họ.

Sau đó, Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ cố gắng thương lượng một giải pháp mà tất cả các bên đều có thể
chấp nhận được. Nếu không được phép miễn trừ, thì các lý do bằng văn bản sẽ được cung cấp cho học sinh và / hoặc
cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ.

Chính sách này sẽ được thông báo cho cộng đồng trường học của chúng tôi theo những cách sau:

· Có sẵn công khai trên trang web của trường chúng tôi

· Nhắc nhở trong bản tin trường học của chúng tôi

· Thảo luận trong diễn đàn sinh viên

· Có trong sổ tay nhân viên / sổ tay hướng dẫn

· Thảo luận tại các cuộc họp / giao ban nhân viên theo yêu cầu

· Bao gồm trong các gói chuyển tiếp và đăng ký

·       Thảo luận tại các buổi tối / buổi cung cấp thông tin dành cho phụ huynh

· Bản in ra giấy có sẵn từ ban giám hiệu trường học khi có yêu cầu

Thông tin và tài nguyên khác

· Ví dụ về Chính sách Sunsmart của

· Sở Giáo dục và Đào tạo Quy tắc trang phục của học sinh

· Sở Giáo dục và Đào tạo Các chính sách và hướng dẫn về Gắn kết Sinh viên.

ĐÁNH GIÁ VÀ PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH

Chính sách được xem xét lần

cuối

17/09/2021

Tham vấn Tanya

Được Hội đồng Nhà trường
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phê duyệt Ngày xem xét tiếp

theo theo lịch trình

6/6/2025

LƯU Ý:

- Vào đầu năm 2024, kỳ vọng của trường Tiểu học Epping là dành cho tất cả các gia đình để có được những thứ
hiện tại nhất đồng phục học sinh nêu trong chính sách.

Chu kỳ đánh giá
Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 17/09/2021 và được lên kế hoạch xem xét vào năm 2025
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