
 
 
 
	

المالبسكلیفالند / توقعات في مقاطعة  منطقة التعلیمیة في التربوًیا  المالبس والمظھر المالىمة  

ومظھر الطالب بشكل أساسي على عاتق الطالب وأولیاء أمورھم أو أولیاء أمورھم. من أجل الحفاظ على بیئة  مالبسمسؤولیة تقع 
:تعلیمیة آمنة وصحیة ، تؤمن المنطقة بالمبادئ األساسیة التالیة  

·	 یتم تشجیع جمیع الطالب على ارتداء مالبس مناسبة ومریحة وتؤدي إلى یوم دراسي أكادیمي نشط*  

.الجسدي العیبن الطالب قادرین على ارتداء المالبس دون خوف من التأدیب الفعلي غیر الضروري أو یجب أن یكو *	

·	 الطالب على دعم جمیع الطالب لتكوین صورة ذاتیة إیجابیة عن الجسم مالبسیجب أن یعمل نظام * 	

یع الطالب على قدم المساواة بغض النظر عن تعتبر سیاسة الملبس والمظھر المعیاري للمنطقة محایدة بین الجنسین وتنطبق على جم*
	الجنس في حرم المدرسة وفي الوظائف التي ترعاھا المدرسة وسیتم تطبیقھا بشكل متسق وعادل من قبل جمیع أعضاء طاقم المدرسة

:من أمثلة المالبس غیر المناسبة ما یلي 	

	 علویة واألنصاف والقمصان النصفیةالمالبس التي تكون فیھا األرداف أو الجذع مكشوفة ، مثل القمصان ال * 

	*المالبس الشفافة. (یجب أن تكون المالبس غیر شفافة)	

	*المالبس أو الملحقات التي تحتوي على لغة نابیة أو كلمات أو صور بذیئة أو عبارات موحیة جنسًیا أو عنف أو تحریض على العنف	

	*مالبس تمثل أنشطة مرتبطة بالعصابات		

فیھا الفخذ مكشوفاً ، مثل السروال القصیر الصغیر أو الشورت القصیر المالبس التي یكون 	*	

طعةقمبدالت السباحة أو ال 	*	

	*ارتداء وحمل مواد ترویجیة للتبغ ، أو مواد تروج للمواد الخاضعة للرقابة (المخدرات) و / أو الكحول		

	*	المالبس التي تكون فیھا المالبس الداخلیة مكشوفة	·

·					 التي تحتوي على نصوص أو صور مرئیة تشھیریة أو تنمر أو تشكل تحرًشا أو تمییًزاالمالبس  *	

	*	یجب ارتداء األحذیة في المدرسة وجمیع المناسبات	·

	اة الخلف· مفتوحة من األمامالحذیة األ تقبلال  *	

ة إلى أحد الوالدین) من خالل استطالع من باإلضافة إلى ذلك ، قد تنشئ قیادة الموقع (اللجان الفرعیة للرمز التجاري الموحد باإلضاف
:الخاص بالموقع في الظروف التالیة المالبسأولیاء األمور ، ملحًقا خاًصا برمز  	

 الملبسأ. األوقات التي ینخرط فیھا الطالب في األنشطة الالمنھجیة أو غیرھا من األنشطة المدرسیة الخاصة وحیث ال تكون سیاسة 
للنشاطوالمظھر القیاسیة مناسبة  	

ب. األوقات التي یشارك فیھا الطالب في دورات محددة حیث یلزم التعدیل لضمان سالمة الطالب المشاركین في الفصل. تشمل األمثلة 
	علوم المختبرات والتربیة البدنیة وفصول	CTEأو الفصول األخرى التي تحتوي على مخاطر محتملة

-ج لقبعات والقبعات وأغطیة الرأس األخرى. لن تكون ھناك قیود على أغطیة رأس یجوز للمدارس وضع ملحق خاص بالموقع یتعلق با 
	الطالب التي یتم ارتداؤھا ألغراض دینیة حسنة النیة

-د ، والتي تجتمع مرة  المالبسفي المنطقة (وفًقا لتوجیھات لجنة قواعد  الملبسقد یطور كل موقع مدرسة ، وفًقا لعملیة مراجعة قواعد  
واحدة في الفصل الدراسي) إرشادات إضافیة أكثر صرامة من سیاسة الحد األدنى من المالبس والمظھر في المنطقة ؛ ومع ذلك ، قد ال 

والمظھر الخاصة بالمنطقة الموضحة في ھذا المستند. المدارس  الملبسالخاصة بالموقع مع سیاسة  المالبستتعارض إضافات قواعد 
ولة عن اتباع سیاسات المنطقة المحددة بشأن إخطار الطالب وأولیاء األمور للملحقات الخاصة بالموقعمسؤ  



 
 
 
	

والمظھر المالبسعواقب انتھاكات قواعد   

والمظھر عواقب یتم تطبیقھا بشكل متسق ومنصف. باستثناء الظروف الطارئة ، لن یتم استخدام التعلیق  الملبسسیكون النتھاكات قواعد 
الملبس.طرد كنتیجة النتھاك قواعد أو ال  

			یجب أن یوفر موظفو الموقع للطالب فرصة لتصحیح االنتھاك. قد تشمل فرص اإلصالح ، على سبیل المثال ال الحصر ، االتصال 
(SST) بالوالدین ، أو عرض تبادل المالبس ، أو اإلحالة إلى فریق دعم الطالب   

إلى الحد األدنى من فقدان الوقت التعلیمي كھدف منھ الملبسنظام ینشأ عن انتھاكات قواعد ، أو إلى منسق قل نعم. یجب أن یؤدي أي  	

: یمكن للمسؤول أو من ینوب عنھ (لیس عضًوا في اتحاد المعلمین في كلیفالند) إجراء مكالمة الوالد / الوصي. ستتاح االنتھاك األول
لمالبس ، إذا كان ذلك متاًحا ، أو قلب القمیص من الداخل للخارج ، أو أي ا تبدیلللطالب الفرصة لتصحیح الموقف ، والذي قد یشمل 

	عالج محتمل آخر. إعطاء تحذیر شفھي

لمسؤول ، أو من ینوب عنھ (لیس من اتحاد المعلمین في كلیفالند) ، سیقوم بإجراء مكالمة الوالد / الوصي. ستتاح االنتھاك الثاني: ا
المالبس ، إذا كان ذلك متاًحا ، أو قلب القمیص من الداخل للخارج ، أو أي  تبدیلللطالب الفرصة لتصحیح الموقف ، والذي قد یشمل 

يعالج محتمل آخر. إعطاء تحذیر كتاب 	

سیقوم المسؤول ، أو من ینوب عنھ (لیس من اتحاد المعلمین في كلیفالند) ، بإجراء مكالمة الوالد /  االنتھاك (االنتھاكات) الالحقة:
المالبس ، إذا كان ذلك متاًحا ، أو قلب القمیص من الداخل  تبدیلالوصي. ستتاح للطالب الفرصة لتصحیح الموقف ، والذي قد یشمل 

.ي عالج محتمل آخر. سیتم تحدید موعد اجتماع الوالدین. یمكن اعتبار االحتجاز كنتیجةللخارج ، أو أ 	

إذا لم یوافق أحد الوالدین / الوصي أو الطالب على قرار مسؤول الموقع بشأن انتھاك قیاسي ، فیجب على الوالد / الوصي أو الطالب 
قع. إذا تعذر حل المشكلة بشكل غیر رسمي بما یرضي الوالد / شخصي مع مسؤول المو أجتماع محاولة حل المشكلة عن طریق طلب 

.الوصي أو الطالب ، فقد یتم استئناف قرار مسؤول الموقع أمام من ینوب عن الرئیس التنفیذي ، ویكون قراره نھائًیا 	

ا في البیئة التعلیمیة ، أو تؤدي إلى قد ینتج عن انتھاكات المظھر أو المظھر التي تسبب اضطراًبا فعلیً  النتھاكات الخطیرة أو التخریبیة:ا
ارة انتھاك فعلي للقانون أو قواعد المدرسة األخرى ، بما في ذلك قوانین جرائم الكراھیة ، أو قد تتسبب في إصابة فعلیة ، وفًقا لتقدیر إد

علیھا أعاله لالنتھاكات جدیة ، تصل إلى وتشمل الطرد بغض النظر عن السیاسة المنصوص  المنطقة ، في إجراءات تأدیبیة أكثر
.القیاسیة. یجب أن تكون عملیة االستئناف على ھذه االنتھاكات الخطیرة أو التخریبیة متسقة مع اإلجراءات التأدیبیة القیاسیة للمنطقة 	

ستثناء من اللوائحا  

ة. ومع ذلك ، قد تكون المحاید ھذه على جمیع الطالب بغض النظر عن الظروف الشخصی الملبسبشكل عام ، سیتم تطبیق قواعد 
قة المعتقدات الدینیة أو المتطلبات الطبیة أو أسباب أخرى أسباًبا لالستثناء لجزء معین من سیاسة المظھر والمظھر القیاسي للمنطقة بمواف

یاري للمنطقة والمظھر المع المالبسقد یتم تقدیم سیاسة  مسبقة محددة من المنطقة. عریضة للحصول على إعفاء من إنفاذ جزء محدد من
یسمح المدیر باستثناء المالبس التي تظھر رموز العصابات ، أو تستخدم األلفاظ النابیة ،  إلى المدیر. تحت أي ظرف من الظروف ، لن

مع العمل  على نحو ماديأو تعرض المنتجات أو الشعارات التي تروج للتبغ ، أو الكحول ، أو المخدرات أو الجنس ، أو تتعارض 
.أو یخلق خطًرا على السالمة فعلیا، أو تعطل البیئة المدرسیة  على نحو مادي، أو تعطل البیئة المدرسیة المدرسي  	

 المالبس ذات الصلة بالعصابات

المالبس المرتبطة بالعصابة غیر مقبولة. إذا كانت المدارس الفردیة التي لدیھا قواعد لباس تحظر ارتداء المالبس ذات الصلة بالعصابات 
المدرسة أو األنشطة المدرسیة ، فإن المدیر والموظفین واآلباء / األوصیاء المشاركین في تطویر خطة السالمة المدرسیة یجب أن في 

المرتبطة بالعصابة" ویجب أن یقصروا ھذا التعریف على المالبس التي یمكن تحدیدھا بشكل معقول على أنھا تھدد  یحددوا "المالبس
.رسیة إذا تم ارتداؤھا أو عرضھا في حرم المدرسةصحة وسالمة البیئة المد 	

سیتعاون المدیرون مع وكاالت إنفاذ القانون لتحدیث التغییرات في المالبس ذات الصلة بالعصابات في بدایة كل فصل دراسي أو كلما 
المرتبطة بالعصابة مرة واحدة دعت الحاجة. نظًرا ألن الرموز المرتبطة بالعصابة تتغیر باستمرار ، یجب مراجعة تعریفات المالبس 

.على األقل في كل فصل دراسي وتحدیثھا عند تلقي المعلومات ذات الصلة 	

 



 
 
 
	

يرسمال الزي  

في المدارس التي ُیطلب فیھا الزي المدرسي على مستوى المدرسة ، یجب على المدیر والموظفین وأولیاء األمور / األوصیاء في 
.مجموعات الزي الموحد التي سیتم ارتداؤھا بشكل مشتركالمدرسة الفردیة اختیار الزي الموحد و 	

.یجب على المدیر أو من ینوب عنھ إعطاء الوالدین / األوصیاء إشعاًرا قبل أسبوعین على األقل قبل تنفیذ سیاسة الزي المدرسي 	

معفى من المشاركة في سیاسة الزي یجب إبالغ اآلباء / األوصیاء بحقھم في إعفاء طفلھم من سیاسة الزي المدرسي. یجب على الطالب ال
.تكمیلیة خاصة بالموقع تم تبنیھا على مستوى الموقع مالبسالمدرسي من قبل والدیھ / األوصیاء علیھ االمتثال لھذه الالئحة وأي قواعد  	

.د شراء الزي الرسميعلى الرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھ وضع معاییر لتحدید أھلیة الطالب للحصول على المساعدة المالیة عن یجب 	

.عنھالطالب  عندما یكبریجب على الرئیس التنفیذي أو من ینوب عنھ إنشاء طریقة إلعادة تدویر أو تبادل الزي الرسمي  	

ُیسمح للطالب الذین یشاركون في منظمة شبابیة معترف بھا على المستوى الوطني بارتداء الزي الرسمي للمنظمة في األیام التي تعقد 
.نظمة اجتماًعا محدًدافیھا الم 	

	

كلیفالند أو تخیف أو تمیز على أساس العرق أو اللون أو العرق أو األصل القومي أو حالة  التعلیمیة في مقاطعة  المنطقة ال تضایق 
ات الجینیة ، اإلعاقة الھجرة أو النسب أو السن أو العقیدة أو الدین أو االنتماء السیاسي أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو التعبیر أو المعلوم

العقلیة أو الجسدیة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الحالة األبویة أو االجتماعیة أو حالة المحاربین العسكریین أو أي أساس آخر محمي 
.بموجب القانون أو اللوائح في برنامجھا (برامجھا) التعلیمیة أو وظیفتھا 	


