
 

 

 قواعد اللباس الطالبي

 
قانون اللباس الطالبي من أجل تعزيز مستوى مناسب من اللباس في مدارس لين  ( Lynn School Committeeقد اعتمدت لجنة مدرسة لين )

 (، مع تحقيق التوازن أيضا بين حقوق الطالب. Lynn Public Schoolsالعامة )

مدارس لين  وينبغي أن تدار قواعد اللباس بصورة عادلة وبإنصاف. وينبغي أن يطبق مدير أو مشرف المدرسة قانون اللباس، مع مراعاة القيم األساسية ل
 (، ألنها قد تكون مرتبطة باللباس. Lynn Public Schoolsالعامة )

االنضباط.   االنتهاكات لقانونأن تخضع  كما يمكن دي انتهاكات قواعد اللباس إلى اضطرار الطالب إلى تغيير المالبس أو تغطيتها أو خلعها.قد تؤ
 اإلجراءات التأديبية تدريجيا.  اإلنفاذ وتطبق األساليب المستخدمة في انتهاك علىوينبغي أن تؤثر الدرجة والتواتر والظروف المحيطة بأي  

 يجب على كل طالب ارتداء ما يلي:  .1
 

a.  البطن،قميص أو مالبس أخرى تغطي منطقة  
 والصدر. 

b.  اسواللب ، والسراويل القصيرة  ، السراويل ،  
 ية األخرى. أو المالبس السفل ، والتنورة 

c.  .)األحذية )بخالف ما هو محظور أدناه 
 

 يجوز للطالب ارتداء ما يلي:  ال .2
 

a.  ،األغطية، القلنسوات، ما لم  أغطية الوجه، القبعات
 يكن ارتداءه بناء على معتقد ديني أو لغرض طبي. 

 
 

 )تتبع في الصفحة التالية( 
 



 

b. إال إذا كان لغرض طبي.  ،القفازات 
c.  .ثياب النوم 
d. أدناهأو شبكة تكشف مناطق الجسم المتوقع تغطيتها بواسطة الصورة   ، قماش شفاف جزئيًا  ،قماش شفاف . 
e.  ما لم يتم ارتداؤها لغرض طبي.  ، النظارات الشمسية أو النظارات الداكنة 
f.  المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي ترّوج لنشاط غير قانوني أو تعرض العنف أو األسلحة أو تكون

 لة أو بذيئة. فاحشة أو مبتذ 
g.  .المالبس أو المجوهرات أو اإلكسسوارات أو األوشام المرئية المرتبطة بمظاهر عصابات 
h.  مثل التبغ أو   ، المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي ترّوج للمواد الممنوعة الخاضعة للرقابة أو تعرضها

 الكحول أو المخدرات. 
i. إلكسسوارات أو األوشام المرئية التي تشتت االنتباه أو تشوش أو تضر بهدف المدرسة أو السلوكيات  المالبس أو المجوهرات أو ا

 المتوجب اتباعها.
j.   المالبس أو المجوهرات أو الملحقات أو األوشام المرئية التي تحتوي على كالم أو صور تحض على الكراهية تستهدف اآلخرين

  ، أو التوجه الجنسي ، أو العرق   ، أو الهوية الجنسية ،الجنسأو  الدين، أو العقيدة /   ، وميأو األصل الق اللون،أو  العرق، على أساس  
أو إتقان اللغة   ، أو االحتياجات الخاصة  ، التشرد أو  ، الحالة االجتماعية أو  ، النسب أو  ، العمرأو   ، أو الجسدية  ، أو اإلعاقة العقلية

  ، حكوميةأو  ، أو لوائح اتحادية  ،قوانين( أو التحصيل األكاديمي أو أي اعتبار آخر غير قانوني بموجب أي Englishاإلنجليزية ) 
 أو محلية. 

k. .يتوجب أال تكون المالبس الداخلية مرئية 
l.   أدناه يجب أال يؤدي التمزق في المالبس إلى كشف المالبس الداخلية أو مناطق الجسم المتوقع تغطيتها من خالل الصورة . 

m. أو قد تسبب   ، أو تشكل خطًرا على النفس  ،  يُسمح بالمالبس التي قد تسبب خطًرا على الطالب اآلخرين أو موظفي المدرسةال
أو   األزرار،أو   المعدنية، المسامير  ، على سبيل المثال ال الحصر ، ضرًرا للمدرسة أو الممتلكات الشخصية. تشمل األمثلة 

 أو األحذية التي تحتوي على مسامير أو دبابيس أو سالسل معدنية.   ، المالبسأو   السالسل، 
n.   ال يُسمح باألحذية ذات النعال واألحذية التي تشكل مصدر قلق للسالمة واألحذية التي تحتوي على مرابط أو صنابير أو عجالت

 معدنية. 
 

أو الصفوف المهنية أو غيرها من الصفوف    ، ترعاها المدرسةقد يتم إجراء استثناءات من قواعد اللباس من قبل المدرسة أللعاب القوى التي  .3
أو ألسباب أخرى ترتئيها المدرسة. يجب أن تكون المالبس مناسبة لكل صف دراسي مجدول بحيث قد يكون له متطلبات   ، المتخصصة 

 فريدة. قد تطلب المدارس أيًضا ارتداء مالبس معينة في صفوف التربية البدنية.
 

قد ال تؤدي    ، اه مناطق من الجسم قد ال تكون مكشوفة بواسطة قماش شفاف أو قماش شفاف جزئيًا أو شبكة. باإلضافة إلى ذلك)تُظهر الصورة أدن 
 ( أعاله.( l( و )dالتمزقات أو التمزقات في المالبس إلى كشف المالبس الداخلية أو مناطق الجسم التي تغطيها الصورة. ) عمال بالفقرتين الفرعيتين )

 


