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TRƯỜNG CÔNG LẬP 

Quy tắc trang phục của Trường Trung Học Cơ Sở và Trung 
Học Phổ Thông 

Tất cả học sinh sẽ tuân thủ Quy tắc trang phục như sau: 

• Phía trên: Áo sơ mi che hoàn toàn phần thân của học sinh (bao gồm bụng, lưng 

và vai) mà không để lộ áo lót. 

• Phía dưới: Quần áo che kín học sinh từ thắt lưng trở xuống ít nhất là đến giữa 

đùi. 

• Giày: Phải đi loại giày không đe dọa đến sự an toàn của bản thân hoặc người 

khác. 

Đề nghị lưu ý: 

• Trang phục không được xuyên thấu, mỏng dính, lưới hoặc trong suốt. 

• Không được phép mặc đồ ngủ và giày dép ở nhà. 

• Không được phép đội mũ trong tòa nhà. 

• Áo hoodie được chấp nhận nhưng không được kéo mũ trùm đầu lên để che đầu. 

Các biểu tượng, tiêu ngữ, từ ngữ hoặc từ viết tắt sau đây trên đồ trang trí và / hoặc thiết 

kế được in chìm hoặc gắn trên cơ thể hoặc quần áo bị cấm nếu chúng miêu tả: 

• Thô tục, thô bĩ, tục tĩu, bạo lực, hướng đến cái chết, liên quan đến băng đảng, lời 

nói căm thù, khiêu dâm, hình ảnh hoặc thông điệp khiêu dâm. 

• Quảng cáo thuốc lá, rượu hoặc ma túy hoặc dụng cụ tiêm chích ma túy. 

• Xác định học sinh là thành viên của một nhóm hoặc băng đảng bí mật hoặc công 

khai chống đối xã hội hoặc một tổ chức tuyên bố bạo lực hoặc thù hận đối với 

người khác. 

• Các hình xăm hoặc nhãn hiệu có thể nhìn thấy không tương thích với các tiêu 

chuẩn quy định ở đây sẽ bị cấm hiển thị. 
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