
ولی  یریب کیلقانون یونیفرم مکتب ابتدایی   

 یکپارچگی سیاست:

.اصل۱  

تسری برابری را مکتب اجباری برای شاگردان معتقد است که یک شورای مکتب   
ی مثبت را در انواع محیط هاو تصویر مکتب کمک می کند و هویت دهد، در رفاه و ایمنی خود  می

عمومی تقویت می کند.اجتماعی و   
 

.هدف۲  
 

می شود.یک شخص در مکتب  و نظم و انضباطافزایش غرور  باعث پوشیدن لباس مکتب ۱۲.  
های فراتر از آن.تصویر مکتب در منطقه محلی و مکان ترویج   ۲.۲  

 

.دستورالعمل۳  

  

شورای مکتب که دارای منتشر و تعین شده توسط که مکتب معذف به پوشیدن لباس همه شاگردان  ۰۱۳

لباس شاگردان دارد.قانونی مجوز برای ایجاد و بررسی   
 

مدعی معافیت ، مگر اینکه تمام فعالیتهای مکتب بپوشندکامل مکتب خود را در شاگردان باید یونیفرم  ۲۳.

 برای یک فعالیت خاص باشد.
 

پزشکی، فرهنگی یا دالیل رویداد، برای روزهای خاص ممکن است لباس مکتب اجتناب از پوشیدن  ۳۳.

مطرح نباشد.یکنواخت بودن در آن که و یا فعالیتهای دیگر رفتن( کرچ)اردوگاه ها   
 

والدین خود را به توضیح رضایت بخش از باشد باید یک  نپوشیده یونیفرم کامل شاگردان که در مکتب  ۴۳.

.دهند ارائهکالس درس خود معلم   

 

، رده اند کتبی ارائه نکو یک توضح رضایت بخش ه اند نپوشیدشاگردان که یونیفرم کامل مکتب را  ۳.۵ 

و به منزل نوشته می کند رویداد مناسب در رابطه این ومدیر، نامه ای یا معاون رئیس  سرمعلم، ،معلم

.شاگردان می فرستند  
عواقب مناسب را مطابق با الذکر  است هر یک از پرسنل فوقکه نقص انتظارات در حال انجام در جای 

می کند. قانون مکتب اجرارفتار   

 

.کنندباید آنرا به طوری مرتب جمع و بسته درازتراست تا بازو یا درازهمه شاگردان که دارای موهای  ۳.۶   
 

سورمه ای به رنگ آبی پیشانه می بندند( ) نوار که دوری سر و یا  ساده شاگردان می تواند از سر بند ۳.۷

.باشد استفاده کنندآن نداشته دیگر موارید اضافه بر روی  باشد، سفید ویا  

 

به عنوان بخش از لباس ممکن است آبی سورمه ای به رنگ  هستندجورابی که روی هم  شلواری ۳.۸

( )جوراب و شلوار کامل باشد از هم جدا نباشدشود مکتب پوشیده   

 

داردعبارتند از ساعت دستی و گوشواره مجاز به پوشیدن آن در مکتب اگردان تنها جواهرات که ش ۳.۹ 

   ، و هیچ آرایشی مجاز نیست و همچنین رنگ ناخن.میخکی

 

، و ترم چهارمماه اپرل از قبل پوشیده شود. در ترم اول تا آخر باید در تمام فعالیتهای بیرون ه کال ۳.۱۰

ه ای، سورمبه رنگهای آبی روشن، پوشند )حجاب( و سربند می چادرکه از نظر فرهنگی و عقاید کسانی 



، زرین و بافتنی در کدام مهرهمکتب مطابقت کند، ساده باشد و و به رنگ یونیفرم  ی باید باشدسفید و جیگر

.آن نباشد  
 

سورمه ای و یا سفید باشد.( باید سیاه،بند کفش)قودبندکیرمیچ چراغ دار و رنگارنگ نباشد، بوت و  ۱۱۳.  
 

موارید آن که برای مکتب نامناسب است و در باال در کفش  و قبیل لباس، جواهراتشاگردان اجازه ندارد که کدام وسایل از  ۱۲۳.

.بپوشد  تذکر داده نشده  

 بخشهای از یونیفرم مکتب کیل بیری ولی :

 

 

هدختران  

کوتاه ، طرح شطرنجی و دارای خط های سفید آبی جلو بسته دارای یقه سفید آستین مانتو )پیراهن(   
تا به زانو ۳/۴طول حداقل  – رو پوش بی آستین سورمه ای  

تا به زانو ۳/۴طول حداقل  -ای  دامن آبی سورمه   
تا به زانو ۳/۴  -شورد آبی سورمه ای   

جیگری )قرمز آلبالویی (کت باد گیر   
آسمان آستین بلند یا کوتاه  ی( آب)پیراهنتی شرت   

آبی آسمانی زیر پیراهن   
 جوراب  سورمه ای و یا سفید 

کیرمیچ )کفش ورزشی( می تواند سفید باشد /سیاه  کفش اسکولی   
که اطراف سر و گردن را می پوشاند سرمه ای یا کاله پیک دار کاله گیرد سطل مانند   

(قرمزآلوبالویی)جرسی(  جیگری)جاکت   
سرمه ای   (تنبان) شلوار،  

) چادر( سرمه ای یا جیگری روسری   
سورمه ای یا جیگری کاله زمستانی   

سورمه ای آبی  و شلوار که سر هم و یک جا هستند جوراب   
یونیفرم مخصوص داردشاگردان صنف ششم   

 

 پسرانه
 

پارچه کتانی یا سنتی  -شورد سورمه ای   
یا کوتاهآبی آسمانی آستین بلند  قاق( یخن)پیراهن   

آستین بلند  آبی آسمانی زیر پیراهن   
)قرمز آلبالویی( جیگری گیر کت باد   

 جوراب  سورمه ای یا سفید
می تواند سفید باشد کیرمیچ )کفش ورزشی(/کفش اسکولی سیاه   

سر و گردن را می پوشاندکاله پیک دار که اطراف سورمه ای یا کاله گیرد سطل مانند   
آلبالویی( جرسی( جیگری )قرمز جاکت )  

آبی سورمه ایشلوار )پتلون(   
سورمه ای یا جیگری  دستمال دور گردن   

ای یا جیگری کاله زمستانی سورمه   

کالس ششم یونیفرم مخصوص داردشاگردان   
 



 


