
  زي الطالب - JICAسیاسة 
مشجعة للتعلم وخالیة من وبیئة مدرسیة آمنة،  تكوینیؤمن المجلس بأن سیاسة زي الطالب ھي جانب أساسي في 

المھام  وأالمنطقة التعلیمیة، وفي جمیع األنشطة  مركباتالیوم المدرسي، وعند ركوب أثناء في . غیر الضروریة االضطرابات
 الئق.  أن یلتزم الطالب بزي موحد ومظھرالخاصة بالمدرسة، یجب 

ویجب علیھم إبداء االحترام  ،ة والسالمة المقبولةفب ومظھرھم الشخصي بمعاییر النظامن زي الطال یجب أن یفي كالً 
أو الزي الشخصي الذي یخالف المعاییر المقبولة، أو یحط من قدر، أو یھین  ،. لن یتم التسامح بشأن المظھر الشخصيخرینلآل

 و/ أو یعمل بشكل كبیر على تعطیل العملیة التعلیمیة.  ،الكلمات أو الصورومن خالل الرموز، خرین اآلو یضایق أ

 للمدارسمدرسة بالتزامن مع اللجنة التعاونیة  ینبغي على كلالتوجیھیة، التي تقوم بتحدید الزي المالئم،  المبادئلوضع 
CSC)( في تحدید  النھائیةالزي والنظافة. للمدیرین ومن ینوب عنھم السلطة  بشأن، أن تقوم بتطویر ونشر معاییر مناسبة

 للطالب في المدارس أو المشاركة في األنشطة الخاصة بالمدرسة.  المناسبالزي 

 المواد غیر المقبولة 

في مھام أو أنشطة المواد التالیة مواد تخریبیة وال یسمح بھا داخل المدرسة، أو في مركبات المنطقة التعلیمیة، أو  ُتعد
 المدرسة: 

 مالبس أخرى مشابھة أقصر من طول منتصف الفخذ أي تنورات أو ال، أو الفساتینقصیرة، أو السراویل ال. 1

 داخل المبنى ھا ؤارتداقبعات أو أوشحة الرأس التي یتم الشمسیة، أو النظارات ال. 2

یظھر أو  والتي ذات فتحة الصدر المنخفضةفضفاضة، أو المالبس الضیقة، أو ال، أو بشكل غیر مناسب شفافةالمالبس ال. 3
األعضاء التناسلیة. (على سبیل المثال، یتم حظر المواد التالیة بموجب  المعدة، أو الظھر، أو الصدر، أو األرداف أوكشف ت

أو ، الفساتین القصیرة أومن شبكات صید السمك، أو خیوط الشبكة، أو المواد المشابھة،  المصنوعةھذا الباب: المالبس 
المالبس العلویة القصیرة، أو المالبس العلویة التي تظھر أو  مفتوحة الظھر،، أو المالبس الصدریات النسائیة العلویة

 ، إلخ) التي تكشف الكتفین أو المالبس الصیفیةالمالبس أو  العضالت،

ال تحتوي  المالبسو إكسسوارات أو زینة توضع في ، أو مجوھرات، أو تلوین للشعر، أأو تزین. أي مالبس، أو أدوات، 4
 : من شأنھا أن على أیة كلمات، أو رموز أو صور

 تشیر إلى المخدرات، أو التبغ، أو الكحول أو األسلحة  -

 تحمل طبیعة جنسیة  -

  بموجب القانونفاحشة، أو مدنسة، أو مبتذلة، أو تشھیریة أو ماجنة تكون  -

اللون، أو التنظیم، أو العالمة التجاریة أو السمات األخرى الدالة على العضویة في العصابات، أو  تكون على أساس -
 العنف أو السلوك التخریبي و أالمنظمات أو النوادي التي شجعت على استخدام المخدرات، 

 تھدد سالمة أو صالح أي شخص  -

  سلوك الطالبتشجیع أي نشاط محظور من قبل مدونة قواعد  -

 لسالمة أو صالح أي شخص  تھدیًدا ممكًناأو  تھدیًداتشكل  -



 على تعطیل مھمة المدرسة في تقدیم الخدمة التعلیمیة بخالف ذلك تعمل  -

 نعال غرف النوم  المطاطیة األحادیة (المتأرجحة) أو األحذیةغیر المالئمة، بما في ذلك  األحذیة. 5

المالبس الریاضیة المالئمة أثناء المشاركة في  ى من ذلك جواز ارتداءویستثنالركض ( مالبس. مالبس ریاضیة، مثل 6
 البدنیة أو األنشطة الریاضیة) لتربیة ا فصول

  مالبس خارجیةكالمالبس الداخلیة ارتداء . 7

  الھندام غیر المناسب أو النظافة غیر المناسبة. 8

 . المعینةمدونة زي الطالب المعمول بھا في المدرسة  من قبلُیحظر استخدامھا  . أي مالبس أخرى أو مالبس متبرجة9

 ) بمراقبة تأدیب الطالب المنتھكین لھذه السیاسة. الالئحة التأدیبیة للطالب( JK-Rو JKیجب أن تقوم سیاسة 

  االستثناء

االحتیاجات األخرى االحتیاجات الطبیة، أو الدینیة أو  االستثناء من ھذه السیاسة لتلبیةأو من ینوب عنھم لمدیرین ل یجوز
  المشابھة الخاصة بالطالب.

 

 1965مایو  17اعُتمد في : 

  1976أغسطس  20تمت مراجعتھ في:  

  1999ینایر  21تمت مراجعتھ في:  

 2001 یونیو 21تمت مراجعتھ في:  

 2009 أكتوبر 15تمت مراجعتھ في: 

 
   سلوك وتأدیب طالب ، JK  سناد الترافقي:اإل 

والمالبس المتبرجة للموظفین المعتمدین (المعلمین)،  واإلكسسوارت،زي الموظفین، و، GBEBA الخاصة بـ جراءاتاإل 
  للموظفین المعتمدین (المعلمین) والمالبس المتبرجة واإلكسسوارت،، GBEBA-Rو
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