
 

Chính Sách Mặc Đồng Phục Và Trang Phục Của Trường Trung 

Học Cơ Sở Muscatel 
 

Trường Trung Học Cơ Sở Muscatel tuân thủ theo Chính Sách Mặc Đồng Phục Bắt Buộc Của Phòng Giáo Dục  Rosemead 

và được thiết kế để đảm bảo trang phục của học sinh là cho mục đích học tập. Toàn bộ học sinh được yêu cầu mặc đồng 

phục của trường HÀNG NGÀY nhằm đảm bảo sức khỏe, and toàn, an ninh của trường học, lợi ích của học toàn thể học 

sinh.  

ÁO QUẦN 

Áo phông dạng polo có cổ (trắng hoặc xanh dương)  

(Xanh dương, xám hoặc áo lót trắng/CHỈ DÀNH cho áo) 

Quần (xanh dương hoặc vàng nâu - tan) 

 

Áo sơ mi có cổ – nữ sinh (trắng hoặc xanh dương)  

(Xanh dương, xám hoặc áo lót trắng/CHỈ DÀNH cho áo) 

Quần soóc (xanh dương hoặc vàng nâu) – phải đạt yêu 

cầu dài đến gối 

Áo oxford cài khuy thẳng (trắng hoặc xanh dương)  

(Xanh dương, xám hoặc áo lót trắng/CHỈ DÀNH cho áo) 

Váy (xanh dương hoặc vàng nâu) – phải đạt yêu cầu 

dài đến gối 

 Quần váy – nữ sinh (xanh dương hoặc vàng nâu) – 

phải đạt yêu cầu dài đến gối 

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP mặc áo không tay hoặc áo dây vào bất cứ lúc nào!! 

 Áo chui đầu jumper (xanh dương hoặc vàng nâu) 

Cùng với chính sách đồng phục của phòng, Trường Trung Học Cơ Sở Muscatel đồng thời cũng phải 

tuân theo quy định trang phục của Luật Giáo Dục California.  

Chiểu theo Luật Giáo Dục CA học sinh KHÔNG được mặc đồ  dơ bẩn, nguy hiểm, hoặc gây chú ý. 
 

Giáo viên dạy Tiết Một sẽ  kiểm tra việc vi phạm về mặc trang phục hàng ngày. 

Thứ Sáu là ngày “Spirit Days”. Học sinh có thể mặc các trang phục sau: Áo t-shirt của trường, Áo t-shirt của CLB, 

Áo lạnh ngắn tay của trường, áo sơ mi hoặc áo choàng có cổ kèm với quần đồng phục, quần soóc, quần váy, váy 

ngắn, hoặc Bermudas.  
 

Nếu các không mặc theo các lựa chọn trên, thì bắt buộc phải mặc đồng phục hàng ngày của trường vào 

thứ Sáu.  
 

Học sinh không tuân thủ quy định mặc đồng phục sẽ bị phạt ở lại trường sau giờ học, và sẽ được yêu cầu thay 

trang phục.  

 Khăn buộc đầu, mũ chỏm, áo nỉ có mũ hoặc bất cứ loại mũ che đầu nào đều không được sử dụng.  

 Không xỏ lỗ khuyên trên mặt (khuyên mí mắt, mũi, môi), bất cứ loại khuyên bấm hoặc đầu nhọn. 

Xích kim loại, trang sức đầu nhọn, găng tay đen, hoặc thắt lưng quân đội bằng nylon có đục lỗ kim 

loại đều không được phép. 

 “Quần tụt” không được phép mặc, quần có đỉa đều phải đeo thắt lưng, và đồ lót mặc trong không 

được mặc ra ngoài và không được phép hở ra. (Tất cả trang phục đều phải lên gấu (no stapled or 

rubber banded pants) Nam sinh không được đi tất dài quá nửa bắp chân. 

 Áo dây hở lưng, áo vai trần, áo hai dây, áo hở bụng, áo khoác hở bụng, áo trong suốt và áo hở hang 

đều không phải là trang phục thích hợp đối với học đường. Đồ mặt lót không được nhìn thấy. Học 

sinh đến trường trong trang phục không thích hợp sẽ được yêu cầu thay trang phục khác.  

 Quần soóc, váy ngắn, váy dài và quần váy đều phải theo quy định “ quá gối” và được theo dõi. Nếu 

quần soóc, váy ngắn, hay váy dài mà ngắn hơn “đầu gối” thì đều là quá ngắn và  được coi là không 

thích hợp. 

 Tất cả các loại quần áo, đáp vá hoặc cài khuy mà có khẩu hiệu quảng cáo cho bia rượu, các chất bất 

hợp pháp, hoặc có tính gợi ý, khiêu khích, hoặc khẩu hiệu mất phẩm giá đều không được phép mặc.  

 KHÔNG được mặc quần áo PE bên trong đồng phục của trường. 

 Quần bò, quần nỉ, hoặc quần thể thao các loại đều KHÔNG được phép mặc. 

 Phụ huynh cần đảm bảo để giầy dép của học sinh được thoải mái an toàn nhằm tham gia vào 

các hoạt động của trường.  


