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uniform
مربوط پالیسیاں :سیکھنے کے لئے برتاؤ ،بھیجیں ،برابری۔
مقاصد
تمام طلباء سے ذاتی شکل کے ایک اعلی معیار کی توقع کی جاتی ہے۔ ہماری وردی اور لباس کے ضابطوں کے ذریعے ہم مقصد:
•
•
•
•
•

اسکول پر فخر کی حوصلہ افزائی کریں اور تدریس اور سیکھنے کی حمایت کریں
طلباء کو آرام دہ ،محفوظ اور محفوظ رہنے کے قابل بنائیں
اس بات کو یقینی بنائیں کہ مختلف سماجی ،مذہبی اور نسلی گروہوں کے طلبا خوش آمدید محسوس کریں
مساوات اور ہم آہنگی کے احساس کی حوصلہ افزائی کریں
طلباء کو ایک خاص انداز میں لباس پہننے کے لئے سماجی دباؤ سے بچانا

اس طرح یونیفارم اور ڈریس کوڈ اسکول کے مجموعی مقاصد اور اقدار میں معاون ہوتے ہیں۔
وردی
لڑکوں
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
لڑکیوں
•
•
•

لڑکا کڑھائی بیج کے ساتھ بحریہ کے بلیزر فٹ (سپالئر سے)
سادہ سفید قمیض (کھیل کی طرز پر نہیں)
تیار مڈ گرے پتلون (ڈوری ،ڈرین پائپ ،جینز ،لیگنگز یا جلد تنگ پتلون نہیں)
لوگو کے ساتھ ٹائی (سپالئر سے سال گروپ رنگ)
بحریہ وی گردن جمپر
سادہ سیاہ یا سرمئی جرابیں
سیاہ جوتے (بوٹ نہیں)  -جوتے "کالسک" ڈیزائن کے ہونے چاہئیں (لیس اپ ،بکل یا سلپ آن)۔ جوتوں کے لئے زیادہ سے
زیادہ مجموعی اونچائی  ٢.٥سینٹی میٹر ہوگی۔
بحریہ  /اسکائی پی ای پولو شرٹ لوگو کے ساتھ (سپالئر سے)
بحریہ  /اسکائی یونی سیکس لوگو کے ساتھ پی ای ٹاپ ہوڈ (اختیاری لیکن سپالئر سے)
بحریہ  /اسکائی پینل پی ای شارٹس (سپالئر سے)
بحریہ پی ای جرابیں
بحریہ ٹریک سوٹ نیچے  /پتلون
ٹرینر جرابیں
نان مارکنگ ٹرینرز
فٹ بال بوٹ
شن پیڈ
گوند ڈھال

لڑکی کڑھائی بیج کے ساتھ بحریہ کے بلیزر فٹ (سپالئر سے)
کالر کے ساتھ سادہ سفید کپاس  /پولیسٹر بالؤز (کھیل کی طرز پر نہیں)
پلیٹیڈ مڈ گرے اسکرٹ (گھٹنے کی لمبائی) کے نیچے سالئی
یا

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تیار مڈ گرے پتلون (ڈوری ،ڈرین پائپ ،جینز ،لیگنگز یا جلد تنگ پتلون نہیں)
لوگو کے ساتھ ٹائی (سپالئر سے سال گروپ رنگ)
بحریہ وی گردن جمپر
بحریہ کارڈیگن
سادہ بحریہ حجاب
سادہ سیاہ یا 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  ٢.٥سینٹی میٹر ہوگی۔
نیوی /اسکائی پی ای پولو شرٹ کے ساتھ لوگو
بحریہ  /اسکائی یونی سیکس لوگو کے ساتھ پی ای ٹاپ ہوڈ (اختیاری لیکن سپالئر سے)
بحریہ  /اسکائی پینل پی ای اسکورٹ (سپالئر سے)
بحریہ پی ای جرابیں
بحریہ ٹریک سوٹ نیچے  /پتلون
ٹرینر جرابیں
نان مارکنگ ٹرینرز
فٹ بال بوٹ
شن پیڈ
گوند ڈھال

تمام کپڑے  /جوتے
• اسکول کے ارد گرد کوئی تربیت کار نہیں پہنا جائے گا
• کوئی رنگین سویٹر
• کوئی ڈینم یا ڈوری کپڑے
• کوئی ٹوپیاں نہیں
• کوئی جھوٹی پلکیں نہیں
• کوئی جیل ،ایکریلک یا ریشم کے ناخن
• کوئی نظر آنے واال ناخن وارنش
• کوئی نظر آنے والے ٹیٹو
زیورات:
طلباء کو ہر کان میں ایک چھوٹا سا سٹڈ پہننے کی اجازت ہے ( 5ملی میٹر زیادہ سے زیادہ) اور ایک محتاط ناک اسٹڈ۔ طلباء کالئی کی
گھڑی پہن سکتے ہیں۔ کسی اور نظر آنے والے زیورات کی اجازت نہیں ہے۔
استثنی کے تمام زیورات کو ہٹانا ضروری ہے۔
صحت اور حفاظتی وجوہات کی بنا پر پی ای اسباق کے لئے بغیر کسی
ٰ
دانشمندانہ ،قدرتی میک اپ کی اجازت ہے .بال قدرتی رنگ کے ہونے چاہئیں اور اسٹائل میں کٹے ہوئے کوئی نمونے کے ساتھ گریڈ
 ٢سے چھوٹا نہیں کاٹنا چاہئے۔ عملی اسباق کے دوران تمام لمبے بالوں کو واپس باندھنا چاہئے۔
یونیفارم کی الگت
ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یونیفارم کی الگت کسی بھی طالب علم کو اسکول میں درخواست دینے سے باز نہ آئے اور نہ ہی
انہیں سماجی طور پر خارج محسوس کرنے یا دیگر ضروریات کے متحمل ہونے سے قاصر کرے۔ والدین /کریرز جو اپنے بچے کو
اسکول یونیفارم کی مط لوبہ اشیاء فراہم کرنے سے قاصر ہیں انہیں آپ کے اسٹوڈنٹ سپورٹ آفیسر سے رابطہ کرنا چاہئے۔ اس طرح
کے طریقوں کو صوابدید اور حساسیت کے ساتھ سنبھاال جائے گا۔ وردی کی قیمت اور معیار کا ہر ٹینڈر پر جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ یہ
یقینی بنایا جاسکے کہ وہ سستی قیمت پر اچھے معیار کے کپڑے فراہم کریں۔
یکساں پالیسی کا نفاذ
یہ والدین /دیکھ بھال کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا بچہ صحیح وردی میں اسکول آئے (ہوم
اسکول معاہدہ دیکھیں)۔ فارم ٹیوٹر یونیفارم کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں۔ تمام عملے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ
طلباء اسکول کی سائٹ پر کالس اور دیگر جگہوں پر صحیح لباس میں ملبوس ہوں۔
غیر یکساں لباس پہننے والے طالب علم کو گلہ بانی ٹیم کے ایک رکن کو بھیجا جائے گا ،جہاں یونیفارم پاس اور بریک اور دوپہر کے
کھانے کی حراست جاری کی جائے گی یا طالب علم کو باقی دن کے لئے وردی کی مناسب شے دی جائے گی۔ بار بار یکساں خالف
ورزی کی صورت میں والدین /د یکھ بھال کرنے والوں سے رابطہ کیا جائے گا اور طالب علم کو گھر بھیجنے کا خطرہ ہوگا۔ غیر

اجازت یافتہ زیورات اور دیگر لوازمات کی صورت میں طالب علم سے اس شے کو ہٹانے کے لئے کہا جائے گا ،جسے ضبط کر لیا
جائے گا اور اسے صرف والدین/دیکھ بھال کرنے والے اسکول کے دفتر سے جمع کر سکتے ہیں۔
ہیڈ ٹیچر وردی اور لباس کے تمام معامالت میں حتمی ثالث ہے۔
پالیسی سے پیدا ہونے والے مسائل
والدین /کریرز کو اسکول یونیفارم ،ڈریس کوڈ یا ہیڈ ٹیچر کے ساتھ پیشی کے دیگر پہلوؤں سے متعلق کوئی بھی مسئلہ اٹھانا چاہئے۔
طبی ضروریات جیسی مخص وص وجوہات کی بنا پر یکساں ضروریات کو مختلف کرنے کی درخواستوں پر ہمیشہ احتیاط سے غور کیا
جائے گا۔
طلباء کو اپنے ٹیوٹر یا ہیڈ آف ایئر کے ساتھ مسائل اٹھانے چاہئیں؛ وہ یہ بھی درخواست کر سکتے ہیں کہ تبدیلی کی تجاویز سمیت
یکساں معامالت کو اسکول کونسل کے اجالسوں کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے۔
پالیسی جائزے
ہمارے یکساں ضوابط تین سال کے لئے ٹینڈر کیے جاتے ہیں تاکہ اخراجات ،اسکول کے ماحول اور تنظیم میں تبدیلیوں اور قومی قانون
سازی اور تجاویز کا حساب لیا جاسکے۔
جائزہ میں یکساں اشیاء ،رسد ،الگت اور پیسے کی قیمت پر غور شامل ہے۔ والدین /کریرز ،طلبا اور عملے سے باقاعدگی سے مشورہ
کیا جاتا ہے اور ہر تین سال کے مقابلے میں کم نہیں۔
اسکول کپڑے کی کسی بھی شے کو پہننے کو قبول نہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے جسے بیان کردہ یکساں فہرست کے لحاظ سے
نامناسب سمجھا جاتا ہے۔

ضمیمہ 1
ہر سال جوالئی میں والدین کو بھیجی جانے والی تفصیلی یکساں معلومات۔

