Los Amigos High School
Dress Code
2018-2019

Los Amigos High School students are expected to attend school in clothes that are safe and
appropriate. Parents and students are encouraged to work together to ensure that all students
have a school environment that is safe and conducive to learning. If a student wears inappropriate
item(s) to school, the item(s) will be taken and returned to a parent. If a student wears
inappropriate clothing to school, the student will be referred to the office. The student will call
home to get a change of clothes, change into loaner clothes, or may be suspended.
Our dress code describes what a student CANNOT wear giving them freedom to choose from the
vast array of clothing available beyond what we ask them not to wear on campus. Students may
not wear the following:
1.

Clothing or items which are offensive and promote or depict inappropriate topics such as but
not limited to alcohol, drugs, gangs, graffiti, guns, obscenity, racism, swearing, sex, tobacco,
violence, vulgarity, or illegal activities.

2.

Clothing that shows undergarments; pants/shorts worn below the hip; bare midriff tops/tube
tops/less than 1 inch straps/dresses/skirts/shorts/pants that are of a length or cut in a
manner as to be revealing.

3.

Students may not wear hoods, hairnets, bandanas, masks, or face coverings during passing
periods or while in a classroom. Hats or headwear deemed inappropriate by school
administration will be confiscated and returned only to a parent.

4.

Articles of clothing or items that can be considered dangerous or could potentially be used as
a weapon (ex: wallet chains, steel toed boots, spiked accessories, etc.) or cause a disruption in
class or on campus.

Support from parents is essential. When you go out with your son/daughter to buy clothes to be
worn to school or your son/daughter buys clothes to be worn to school, be aware of the dress
code and purchase appropriate clothing.
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Escuela Secundaria Los Amigos
Código de Vestir
2018-2019

Trường Trung Học Cấp III Los Amigos
Nội Quy về Trang Phục
2018-2019

Los alumnos de la Escuela Secundaria Los Amigos deben asistir a la escuela con
ropa segura y adecuada. Animamos a los padres y a los alumnos a trabajar juntos y
así crear un ambiente escolar seguro que promueva el aprendizaje para todos los
alumnos. Si un alumno usa artículos inadecuados en la escuela, se le quitarán y
serán regresados a sus padres. Si un alumno usa ropa inadecuada será enviado a la
oficina. El alumno llamará a su casa para que le lleven un cambio de ropa, se
cambiará con ropa prestada o puede ser suspendido.

Học sinh Trường Trung Học Los Amigos phải mặc quần áo đi học cho an toàn và
thích hợp. Nhà trường mong phụ huynh và học sinh cùng nhau hợp tác để bảo đảm
cho tất cả học sinh có một môi trường học vấn được an toàn và thuận lợi cho việc
học. Nếu học sinh mang một món trang sức không thích hợp đi học, trường sẽ tịch
thu và trả lại món đó cho phụ huynh. Nếu học sinh mặc quần áo không thích hợp đến
trường, em sẽ bị gửi lên văn phòng để gọi điện thoại về nhà lấy quần áo thay, để
mượn quần áo của trường thay, hoặc có thể bị đuổi học một thời gian.

Nuestro código de vestir describe lo que un alumno NO PUEDE usar, dándoles la
libertad de elegir entre una amplia variedad de ropa disponible, además de lo que les
pedimos que no usen en la escuela. Los alumnos no pueden usar lo siguiente:

Bản quy định này của trường đề ra những loại trang phục mà học sinh KHÔNG
ĐƯỢC mặc hay mang đi học; như vậy, các em tha hồ lựa chọn những loại quần áo
khác. Sau đây là những loại quần áo/trang sức mà các em không được mặc đi học:

1.

2.

3.

4.

Ropa o artículos que promueven o representen temas inadecuados tales
como, pero no limitados al alcohol, drogas, pandillas, grafiti, armas,
obscenidad, racismo, malas palabras, sexo, tabaco, violencia, vulgaridad o
actividades ilegales.
Ropa que no cubre la ropa interior; pantalones, pantalones cortos que están
debajo de la cadera; blusas que muestran el torso, camisetas con escote
bañera (tube tops), blusas con tirantes menos de una pulgada de angostos,
vestidos, faldas y pantalones cortos de un largo o corte demasiado
escotado.
Los alumnos no pueden usar capuchas, redes para el cabello, pañuelos,
máscaras o cualquier objeto que les cubra la cara durante el cambio de
clases y en la clase. Gorras o cualquier artículo para la cabeza que sea
considerado inapropiado por la administración escolar, será confiscado y
regresado únicamente a los padres de familia.
Artículos de ropa o objetos que pueden ser considerado peligroso o que
potencialmente puede ser usado como un arma (cadena de cartera, botas
con punta de acero, accesorios puntiagudos, etc.) o que cause interrupción
en la clase o en la escuela.

El apoyo de los padres es esencial. Cuando vayan a comprar ropa escolar o su hijo
compre ropa, esté consciente del código de vestir y compren ropa adecuada.
Mi hijo y yo hemos leído el código de vestir y él lo cumplirá.
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1.

Đồ mặc hay đồ trang sức quảng cáo hay cổ vũ rượu bia, ma túy, băng đảng,
hình/chữ vẽ bậy trên tường (graffiti), súng, hình ảnh phạm thuần phong mỹ tục,
kỳ thị chủng tộc, chửi tục, tình dục, thuốc lá, bạo hành, thô lỗ, hay những hoạt
động bất hợp pháp khác.

2.

Quần soóc dài quá đầu gối mặc cùng với vớ kéo lên quá bắp chân.

3.

Đồ mặc để lộ nội y; quần dài/quần soọc mặc xệ dưới hông; áo hở bụng/áo bó sát
người/áo có dây nhỏ dưới 1inch/áo đầm/váy/quần soóc ngắn cũn cỡn hay cắt
theo kiểu hở hang.

4.

Trang phục hoặc những vật dụng được cho là nguy hiểm hoặc có thể sử dụng
như một loại vũ khí (ví dụ: dây đeo túi sách dạng xích (wallet chain), giày boot
có mũi làm bằng kim loại, những đồ phụ tùng có đầu nhọn, vv…) hoặc tạo ra sự
gián đoạn trong lớp học hoặc trong khuôn viên trường.

Sự hỗ trợ của phụ huynh rất cần thiết. Khi quý vị đi với con em hay tự con em đi
mua sắm quần áo đi học, mong quý vị và các em nhớ đến những quy định về trang
phục của trường và mua áo quần cho thích hợp.

