Chính Sách JICA- Trang Phục của Học Sinh
Ban Quản Trị tin rằng chính sách về trang phục của học sinh là một phần không thể thiếu trong
việc tạo dựng một môi trường học đường an toàn, khuyến khích học tập và không có những hành
động gây rối không thích hợp. Trong ngày học, khi đi xe của học khu, và tại tất cả các hoạt động
hoặc sinh hoạt liên quan tới học đường, học sinh phải tuân theo tiêu chuẩn thích hợp về trang
phục và diện mạo.
Diện mạo cá nhân và trang phục của học sinh phải đáp ứng được các tiêu chuẩn hợp lý về tình
trạng sạch sẽ và an toàn và phải thể hiện sự tôn trọng đối với những người khác. Diện mạo cá
nhân và trang phục vi phạm các tiêu chuẩn hợp lý, hạ nhục, nói xấu, hoặc quấy rối những người
khác qua các biểu tượng, từ ngữ hoặc hình ảnh, và/hoặc gây trở ngại nghiêm trọng tới tiến trình
học tập sẽ không được tha thứ.
Để thiết lập các qui định hướng dẫn cụ thể xác định trang phục thích hợp, mỗi trường sẽ cùng với
Ủy Ban Hợp Tác Học Đường (CSC) của mình thiết lập và công bố các tiêu chuẩn thích hợp liên
quan tới trang phục và vệ sinh cá nhân. Hiệu trưởng và những người được ủy quyền của hiệu
trưởng có thẩm quyền cuối cùng trong việc quyết định trang phục thích hợp cho học sinh khi có
mặt ở trường hoặc khi tham gia các hoạt động liên quan tới học đường.
Các trang phục không được chấp nhận
Các trang phục sau đây được coi là vi phạm qui định và không được chấp nhận trong khuôn viên
của trường, trong xe của học khu, hoặc tại các sinh hoạt hoặc hoạt động học đường:
1. Quần soóc, váy, váy ngắn hoặc trang phục tương tự khác ngắn trên nửa đùi
2. Kính mắt, nón hoặc khăn quấn đầu khi ở bên trong tòa nhà
3. Quần áo trong suốt, chật, rộng lùng thùng, hoặc quần áo hở hang không thích hợp, hở bụng,
lưng, ngực, mông, hoặc bộ phận sinh dục. (Ví dụ các trang phục sau đây bị nghiêm cấm theo qui
định của mục này: trang phục làm bằng lưới đánh cá, mắt lưới, hoặc chất liệu tương tự, và hở
bụng, áo hai dây, áo hở lưng, áo quây. Các loại áo bó sát, áo hai dây hở hang hoặc áo mặc phơi
nắng, v.v...)
4. Bất kỳ loại trang phục, phụ kiện, râu tóc, đồ trang sức, màu nhuộm tóc, phụ kiện, hoặc trang
sức trên người có bất kỳ từ ngữ, biểu tượng, hoặc hình ảnh nào:
- Nhắc tới ma túy, thuốc lá, rượu hoặc vũ khí
- Mang tính chất kích dục
- Tục tĩu, xúc phạm, thô tục, khiêu dâm hoặc bôi nhọ hợp pháp
- Qua màu sắc, bài trí, nhãn hiệu hàng hóa hoặc đặc điểm khác cho biết có tham gia các băng
nhóm, hội đoàn hoặc câu lạc bộ chủ trương sử dụng ma túy, bạo lực hoặc có hành vi gây rối

- Đe dọa tới sự an toàn hoặc sự an lành của bất kỳ người nào
- Quảng bá bất kỳ hoạt động nào thuộc diện cấm theo nội qui ứng xử của học sinh
- Đe dọa hoặc có thể đe dọa tới sự an toàn hoặc an lành của bất kỳ người nào
- Gây trở ngại tới nhiệm vụ của trường trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục
5. Giày dép không thích hợp, kể cả dép xỏ ngón hoặc dép đi trong phòng ngủ
6. Trang phục thể thao, ví dụ như bộ đồ chạy bộ (trừ trường hợp có thể mặc trang phục thể thao
thích hợp khi tham gia các buổi thể dục hoặc các hoạt động thể thao khác)
7. Mặc quần áo lót như là quần áo ngoài
8. Vệ sinh cá nhân hoặc râu tóc không thích hợp
9. Bất kỳ trang phục hoặc kiểu râu tóc nào khác bị nghiêm cấm theo nội qui trang phục của học
sinh áp dụng cho trường cụ thể đó.
Chính sách JK và JK-R (Kỷ Luật Học Sinh) sẽ quyết định biện pháp kỷ luật học sinh vi phạm
chính sách này.
Ngoại lệ
Ngoại lệ đối với chính sách này có thể sẽ được các hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền áp
dụng để đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, tôn giáo của một học sinh cụ thể, hoặc các nhu cầu tương
tự khác.
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