
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy Định Trang Phục của PfISD 
Ngày Hiệu Lực: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022 

 

Triết Lý 

Quy định về trang phục học sinh của Pflugerville ISD giúp tăng cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng 

và hình thành một cộng đồng hòa nhập. 

 

Để đảm bảo quy định về trang phục này được thực thi hiệu quả và công bằng, nhân viên nhà trường 

sẽ thực thi quy định một cách nhất quán và theo cách để không củng cố hoặc làm gia tăng sự thiệt 

thòi hay áp bức đối với bất kỳ nhóm nào dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, giới, bản 

dạng giới, biểu hiện giới tính, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, 

tuổi tác, tình trạng nhập cư, hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm, ảnh hưởng xấu đến học 

sinh theo chính sách FFH (ĐỊA PHƯƠNG). 

 

Mục Đích 

Tất cả học sinh sẽ ăn mặc phù hợp với ngày đi học hoặc mọi sự kiện do nhà trường tài trợ. Học sinh 

phải ăn mặc sao cho không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Các lựa chọn về trang phục của 

học sinh phải tôn trọng ý định duy trì một cộng đồng bao gồm nhiều loại danh tính khác nhau của 

Học Khu. Việc lựa chọn trang phục đi học cho học sinh là trách nhiệm của học sinh và (các) phụ 

huynh hoặc (những) người giám hộ. Cần đặt ra bất kỳ hạn chế nào về cách ăn mặc của học sinh để 

hỗ trợ các mục tiêu giáo dục chung của nhà trường và phải được giải thích trong quy định về trang 

phục này. Hướng dẫn về quy tắc trang phục này áp dụng cho các ngày học bình thường, học hè 

cũng như các sự kiện và hoạt động liên quan đến trường học, chẳng hạn như lễ tốt nghiệp, các 

chuyến đi thực tế và các chuyến đi chơi của nhà trường. Tất cả học sinh nên ăn mặc thoải mái khi 

đến trường và tham gia vào môi trường giáo dục mà không sợ bị kỷ luật không cần thiết hoặc bị 

miệt thị về cơ thể. Học sinh phải ăn mặc theo cách không gây nguy hiểm cho sức khỏe hoặc sự an 

toàn của bản thân hoặc người khác. 

 

Hướng Dẫn Chung 

Nguyên Tắc Cơ Bản: 

Quần áo phải luôn che kín một số bộ phận nhất định trên cơ thể. Quần áo phải được mặc nhằm che 

kín phần bụng, bộ phận sinh dục, mông và ngực/bầu ngực bằng vải không xuyên thấu. Mọi trang 

phục được liệt kê trong danh mục "phải mặc" và "có thể mặc" dưới đây đều phải đáp ứng nguyên tắc 

cơ bản này. Học sinh và phụ huynh có thể xác định tiêu chuẩn trang phục và cách ăn mặc riêng 

của học sinh miễn tuân thủ các hướng dẫn chung được nêu dưới đây. 
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1. Học sinh phải mặc, miễn là những trang phục này không vi phạm nguyên tắc cơ bản ở trên: 

• Áo sơ mi (với phần vải chạm đến dây thắt lưng ở phía trước, sau và ở hai bên dưới cánh 

tay), VÀ 

• Quần/quần jean hoặc loại tương đương (ví dụ: váy, quần thể thao, quần bó, váy hoặc quần 

ngắn), VÀ 

• Mang giày. 

• Vì lý do an toàn, giày thể thao có mũi giày, hai bên giày và gót giày được bít kín, có đế cao 

su không có rãnh, phần tăng chiều cao hoặc bánh xe, là phù hợp cho các lớp học Giáo Dục 

Thể Chất ở mọi cấp độ. 

 

2. Học sinh có thể mặc, miễn là những trang phục này không vi phạm nguyên tắc cơ bản ở trên: 

 

• Mũ đội đầu tôn giáo, mũ và loại khăn che đầu khác Tất cả các loại mũ đội đầu phải cho phép 

nhân viên nhà trường nhìn rõ được khuôn mặt và tai (trừ khi được che kín bởi trang phục 

tôn giáo) và không cản trở tầm nhìn hoặc làm phân tâm trong môi trường giáo dục. Nhân 

viên nhà trường phải có khả năng xác định được học sinh trong các lớp học và các khu vực 

chung. 

• Quần vừa vặn, bao gồm cả quần bó, quần tập yoga và "quần jean ôm". Quần 

jean rách, miễn là không để lộ quần lót. 

• Áo ba lỗ, áo hai dây và áo có dây đai spaghetti Trang phục 

thể thao 

• Quần áo ngủ thích hợp trong những ngày khai trường được chỉ định tuân theo các nguyên 

tắc được nêu trong phần Mục Đích và Nguyên Tắc Chung của Quy Tắc Trang Phục PfISD. 

 

3. Học sinh không được mặc, kể cả khi trang phục đó không vi phạm nguyên tắc cơ bản ở trên: 

 

• Quần áo có ngôn ngữ hoặc hình ảnh bạo lực. 

• Hình ảnh hoặc ngôn ngữ mô tả chất kích thích, rượu, bất kỳ vật phẩm hoặc hoạt động bất 

hợp pháp nào hoặc bất kỳ chất bị cấm nào khác theo chính sách FNCF (PHÁP LUẬT). 

• Quần áo có ngôn từ thù hằn, thô tục, khiêu dâm. 

• Quần áo có hình ảnh hoặc ngôn ngữ tạo ra môi trường thù địch hoặc đe dọa dựa trên bất kỳ 

tầng lớp được bảo vệ hoặc nhóm bên lề xã hội nào. 

• Bất kỳ quần áo nào để lộ đồ lót (ngoại trừ dây thắt lưng và dây đai) Bất kỳ áo hoặc váy nào 

không có dây đai. 

• Mũ trùm đầu của áo nỉ hoặc áo khoác che kín hoặc che khuất mặt hoặc tai khiến nhân viên 

nhà trường không thể DỄ DÀNG xác định học sinh vì lý do an toàn. 

• Đồ bơi (trừ khi được yêu cầu trong lớp học, các chuyến đi dã ngoại hoặc buổi luyện tập thể 

thao, hãy xem "Hoạt Động Ngoại Khóa") 

• Phụ kiện có thể được coi là nguy hiểm hoặc có thể được sử dụng như một vũ khí. 

• Bất kỳ vật dụng nào che khuất mặt hoặc tai (ngoại trừ vật phẩm tôn giáo). 
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Hoạt Động Ngoại Khóa 

Với sự hợp tác của nhà tài trợ, huấn luyện viên hoặc một người khác phụ trách hoạt động ngoại 

khóa, hiệu trưởng có thể quy định về trang phục và cách ăn mặc của học sinh tham gia hoạt động. 

Phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản ở trên. 

 

Thực Thi Quy Tắc Trang Phục 

Để đảm bảo quy định về trang phục này được thực thi hiệu quả và công bằng, nhân viên nhà trường 

sẽ thực thi quy định một cách nhất quán theo các yêu cầu dưới đây 

 

Ban giám hiệu và nhân viên nhà trường không được tùy ý thay đổi các yêu cầu theo những cách 

dẫn đến việc thực thi phân biệt đối xử. Trường học có thể có quy định về trang phục hạn chế hơn 

khi có sự phê duyệt của Hội Đồng Cố Vấn Nhà Trường và Giám Sát Viên/Giám Đốc Điều Hành của 

trường, miễn là chính sách hạn chế hơn phù hợp với "Mục Đích" được xác định trong chính sách. 

Bất kỳ trường nào sửa đổi quy định về trang phục của Học Khu phải gửi chính sách bằng văn bản 

cho Giám Sát Viên/Giám Đốc Điều Hành và Văn Phòng Công Tác Học Sinh hai tuần trước ngày 

khai giảng hoặc trước khi thực hiện. Ngoài ra, nhà trường phải làm việc với Bộ Phận Truyền Thông 

để đảm bảo kế hoạch của họ được thông báo cho phụ huynh, học sinh và cộng đồng một cách 

ngắn gọn và rõ ràng. 

 

Những học sinh vi phạm các tiêu chuẩn về trang phục và cách ăn được thiết lập cho một hoạt động 

ngoại khóa có thể bị cho nghỉ hoặc loại khỏi hoạt động trong thời gian do hiệu trưởng hoặc nhà tài 

trợ xác định và có thể phải chịu các hình thức kỷ luật khác, như được quy định trong Bộ Quy tắc 

Ứng xử của Học sinh. [Xem loạt chính sách FO] 

 

• Học sinh sẽ chỉ bị đưa ra khỏi không gian, hành lang hoặc lớp học do vi phạm quy định về 

trang phục được nêu trong phần “Nguyên Tắc Cơ Bản” và “Học Sinh Không Được Mặc” 

của quy định này. Học sinh vi phạm phần “Nguyên Tắc Cơ Bản” và “Học Sinh Không 

Được Mặc” sẽ được cung cấp ba (3) phương án để khắc phục vi phạm quy định về trang 

phục. Học sinh sẽ được yêu cầu: 

o mặc quần áo thay thế của mình nếu có sẵn tại trường. 

o tạm thời mặc quần áo học sinh do nhà trường cung cấp trong thời gian còn lại 

trong ngày. Nếu cần thiết, có thể gọi điện thoại cho cha mẹ học sinh trong ngày 

học, để mang quần áo thay thế cho học sinh mặc trong thời gian còn lại trong 

ngày. 

• Việc thực thi quy định về trang phục không được ảnh hưởng đến bất kỳ học sinh nào vì lý 

do nhận dạng chủng tộc, giới tính được chỉ định khi sinh, bản dạng giới hoặc biểu hiện giới 

tính, khuynh hướng tính dục, dân tộc, bản sắc văn hóa hoặc tôn giáo, thu nhập hộ gia đình, 

kích thước/kiểu cơ thể hoặc sự trưởng thành của cơ thể. 

• Nhân viên nhà trường sẽ không thực thi quy định với học sinh chuyển giới và không xác 

định giới tính một cách nghiêm ngặt hơn so với các học sinh khác. 
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• PfISD khẳng định rằng tất cả học sinh phải được đối xử với sự tôn trọng, phẩm cách và 

không bị miệt thị nơi công cộng hoặc bắt buộc phải phô bày cơ thể của mình trước mặt 

những người khác (học sinh, phụ huynh hoặc nhân viên) trong trường. “Miệt thị” bao gồm, 

nhưng không giới hạn bởi: 

o quỳ gối hoặc cúi xuống để kiểm tra độ vừa văn của 

trang phục; đo chiều dài dây đai hoặc chiều dài váy; 

o yêu cầu học sinh xem xét trang phục của mình trong lớp học hoặc hành lang trước 

mặt những người khác; 

o gọi tên học sinh trong không gian công cộng hoặc riêng tư bao gồm: trong hành 

lang, trong văn phòng hoặc lớp học về những vi phạm quy định về trang phục trước 

mặt người khác; đặc biệt, hướng dẫn học sinh chỉnh sửa quần bị xệ nhưng không để 

lộ toàn bộ áo lót, hoặc chất vấn học sinh về việc có thể nhìn thấy dây áo ngực có thể 

nhìn thấy, vì dây đai và dây áo lót có thể nhìn thấy được quy định cho phép; và, 

o cáo buộc học sinh "làm phân tâm" học sinh khác bằng trang phục của mình. 

 

Những sinh viên cảm thấy phải chịu phân biệt đối xử từ việc thực thi quy tắc trang phục nên liên hệ 

với Hiệu Trưởng trường học hoặc Phòng Công Tác Học Sinh theo số (512) 594-0046. 

 

Tùy Chọn của Nhà Trường 

Trường học có thể đặt ra các yêu cầu quy định về trang phục theo quy định hoặc nhiều quy tắc 

hơn, với sự xem xét và phê duyệt của Hội Đồng Cố Vấn Nhà Trường và Giám Sát Viên/Giám Đốc 

Điều Hành miễn là quy định về trang phục theo quy định hoặc nhiều quy tắc hơn phù hợp với "Mục 

Đích" được xác định trong chính sách. 

 

Trường học có thể yêu cầu đồng phục chính thức với sự xem xét và phê duyệt của Hội Đồng Cố 

Vấn Nhà Trường và Giám Sát Viên/Giám Đốc Điều Hành và sự phê duyệt của hội đồng quản trị— 

[Xem chính sách FNCA (PHÁP LÝ)]. 

 

Ngoại Lệ 

Các ngoại lệ đối với các yêu cầu về trang phục này sẽ được đưa ra khi cần thiết để cho phép học 

sinh tuân thủ các phong tục hoặc tín ngưỡng tôn giáo và đáp ứng các nhu cầu về y tế hoặc sức 

khỏe. 

 

Ngày Hiệu Lực của Hướng Dẫn Này: 

Thứ Ba, Ngày 16 Tháng 8 Năm 2022. 
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