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ے
SWRسیکھن ےک لئ تیار @
یکساں توقعات
 31جنوری 2022

صحیح وردی کیا ہ؟
ی
ٹائ ،صحیح رنگ اور
باضابطہ طور پر پہنا

قمیض می ٹیک ی
ہوئ
گرے اسکرٹ /
پتلون.
صحیح طرز

ز
بلیر

صحیح جوت

لڑکیوں

ی
کوئ تربیت کار نہی

ی
کوئ جیل  /ایکریلک
ناخن

ی
کوئ ہوڈی نہی

لڑکوں

نیچے سالئی ڈاؤن پلیٹیڈ مڈ گرے اسکرٹ
گھٹنے کی لمبائی ،اسکرٹ کے نیچے
بلیزر کے نیچے سے گھٹنے کے قریب ہونا چاہئے یا
تیار مڈ گرے پتلون
کوئی ڈوری ،ڈرین پائپ ،جینز ،لیگنگز یا جلد تنگ پتلون

تیار مڈ گرے پتلون
کوئی ڈوری ،ڈرین پائپ ،جینز یا
جلد تنگ پتلون

سیاہ جوتے  -بوٹ نہیں
جوتے 'کالسک' ڈیزائن کے ہونے چاہئیں -
لیس اپ ،بکل یا سلپ آن
جوتوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مجموعی اونچائی
 2.5سینٹی میٹر ہوگا
سادہ سیاہ  /سفید جرابیں یا ٹائٹس

سیاہ جوتے  -بوٹ نہیں
جوتے 'کالسک' ڈیزائن کے ہونے
چاہئیں -
لیس اپ ،بکل یا سلپ آن
جوتوں کے لئے زیادہ سے زیادہ
مجموعی اونچائی
 2.5سینٹی میٹر ہوگا
سادہ سیاہ یا سرمئی جرابیں

اختیاری
نیوی بلیو وی نیکڈ جمپر مع لوگو
یا لوگو کے ساتھ بحریہ کارڈیگن
بلیزر کی جگہ نہیں پہنا جائے گا

اختیاری
نیوی بلیو وی نیکڈ جمپر مع لوگو
بلیزر کی جگہ نہیں پہنا جائے گا

ہم کریں گ:
اس ہفن گ یلن  -آپ کو توقعات یک یاد دالئی
اور ایک یکساں پاس جاری کریں۔

ہم کریں گ:
باق دن گ یلن یونیفارم سٹور ےس قرض ز
لین گ
یلن آپ کو سٹوڈنٹ سپورٹ پر بھیجی۔

اگر آپ:
صحیح وردی نہ ہو

موقع
اگر آپ:
غلط وردی ز
پہنن کا انتخاب کریں

اختیار
ہم کریں گ:
جب تک یکساں مسائل کو حل نہی کیا جاتا
کیس الگ تھلگ عالق می آپ یک نگر زائ کریں۔

اگر آپ:
یونیفارم ادھار ز
لین ےس انکار کریں یا ی
کئ ہفن
گ دنوں می ادھار اشیاء یک زضورت ہو

نتیجہ

ی
...آپ یک موجودہ وردی بہت چھوٹ ہ

ز
اپن ٹیوٹر کو بتائی۔ وہ آپ گ یلن یونیفارم ...
لین کا انتظام ز
اسٹور ےس قرض ز
کرت گ قابل ہو
سکن ہی یا وہ آپ گ والدین ےس بات کریں گ۔
ے
نہی لگتا کہ آپ ے
نئ وردی خریدن ےک
آپ کو ں
...متحمل ہو ے
سکن ںہی
 .اعتماد می ز
اپن ٹیوٹر ےس بات کریں...

...اگر کیا کرنا ہ
آپ پریشان ںہی کہ آپ ےک پاس پہ ے
نن
نہی ہ
...ےک ےلن صحیح وردی ں
ز
اپن ٹیوٹر ےس بات کریں۔ وہ آپ یک ...
ی
رہنمائ کریں گ کہ کیا کرنا ہ ،ز
اپن
والدین ےس بات کریں گ اور اگر
مناسب ہو تو یکساں پاس جاری
کریں گ۔

ے
آپ واقیع وردی یک ایک ےےس کو بھول جان ہ ںی یا
...کھو ے
دیت ںہی

ے
نہی کرت اور
آپ وردی کو پسند ں
ے
ے
چاہت
نہی
پہننا
اےس
لن
...اس
ں

ز
اپن ٹیوٹر کو بتائی۔ وہ آپ گ یلن یونیفارم ...
اسٹور ےس قرض ز
لین یا آپ کو دن گ یلن یکساں
پاس جاری ز
کرت کا انتظام کریں گ۔

ہمارا اسکول یونیفارم اختیاری ...
نہی ہ لہذا تمام طلباء کو اےس پہننا
ی
.چاہن

ے
ے
ے
می) کھیلنا چاہت ںہی
...آپ دوپہر ےک کھان ےک دوران فٹ بال (ٹرینز ں
اپن تربیت کاروں می تبدیل کریں اور پھر دوپہر گ کھا ز
ز
ن گ اختتام پر اسکول گ جوتوں می واپس ...
کینٹی  /کھوکھے می اسکول گ جوت ز
ز
پہنن چاہئی۔
تبدیل کریں۔ آپ کو

:خالصہ یہ ہ کہ
تمام عملہ اس پالییس پر عمل کریں گ۔ •
یہ کیس بیھ طالب علم گ یلن اختیاری نہی ہ۔ •
ی
اس کا نفاذ پی  7فروری  2022ےس کیا جان گا۔ •
بج تک •
بج ےس دوپہر
آپ ےس توقع یک جائ ہ کہ آپ صبح 8:30
 2:50ے
ے
ز
ز
صحیح وردی پہنی گ (بشمول وقف اور دوپہر گ کھان گ دوران)۔
ز
ز
نتیج کا باعث بن یک۔ •
ایسا کرت می ناکایم ایک ے

