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Chính sách thố ng nhấ t 
Chính sách đồng phục được thiết lập để dạy học sinh tầm quan trọng của việc chải chuốt và giữ gìn vệ 

sinh, rèn luyện kỷ luật, ngăn chặn bạo lực và gây rối trong môi trường giáo dục, tránh các mối nguy hiểm 

về an toàn và dạy học sinh tôn trọng bản thân và người khác. Học sinh của Woodmere sẽ tuân thủ chính 

sách đồng phục nghiêm ngặt của chúng tôi. Học sinh phải mặc đồng phục học sinh của mình mọi lúc. 
 

HỌC SINH MẪU GIÁO & MẪU GIÁO phải mặc áo sơ mi màu tím polo Woodmere với đáy màu xanh 

nước biển (vui lòng xem xét dây thắt lưng co giãn), và giày đen hoặc trắng (ưu tiên giày bít mũi, giày có 

dây buộc Velcro). Tai nạn có thể xảy ra, hãy đảm bảo rằng bạn mang thêm một bộ quần áo phù hợp với 

thời tiết! 
 

CÔ GÁI LỚP 1 - LỚP 5 phải mặc áo cánh Peter Pan màu xanh nhạt (có biểu tượng Woodmere) và đeo cà 

vạt chéo màu xanh nước biển (bắt buộc), có đáy màu xanh nước biển. Học sinh phải đi giày tennis màu 

đen hoặc trắng và đi tất mỗi ngày. 
 

TRAI LỚP 1ST - LỚP 5 phải mặc áo sơ mi Oxford màu xanh nhạt (có biểu tượng Woodmere) và cà vạt 

màu xanh nước biển (bắt buộc), với quần màu xanh nước biển. Học sinh phải đi giày và tất quần vợt màu 

đen hoặc trắng mỗi ngày. 
 

HỌC SINH LỚP 6 - 8 phải mặc áo sơ mi Oxford màu đỏ (có logo Woodmere) và cà vạt màu xanh nước 

biển (bắt buộc đối với nam sinh) hoặc cà vạt chéo màu xanh nước biển (bắt buộc đối với nữ sinh), có đáy 

màu xanh nước biển. Học sinh phải đi giày tennis màu đen hoặc trắng và đi tất mỗi ngày. 
 

Có thể mua đồng phục tại: 
 

 Johnson’s Uniform: 619 Westwood Dr. Marrero, LA 70072; (504) 340-6061 

 Logo Express: 2034 Woodmere Blvd. Harvey, LA 70058; (504) 503-0099 

 Đồng phục của Kajan: 1981 Barataria Blvd. Marrero, LA 70072; (504) 371-8570 

 Skobel’s School Unifrom: 1742 Stumpf Blvd. Terrytown, LA 70056; (504) 366-6887 
 

**GHI CHÚ** 
 

 Quần áo phải sạch sẽ và phù hợp. 

 Tất cả áo sơ mi phải được chỉnh tề trước khi vào trường. 

 Không được phép đội mũ (kể cả băng đô, khăn quàng cổ hoặc mũ đội đầu) vào bên trong tòa nhà. 

 Học sinh phải đi giày tennis và tất đen hoặc trắng mỗi ngày. 

 Luôn mang giày phù hợp vì lý do an toàn. Dép tông gây nguy hiểm an toàn cả trong lớp học và sân 

chơi. 

 Mùa sẽ sớm thay đổi. Vui lòng cho học sinh của bạn mặc trang phục phù hợp với thời tiết. 
 

ÁO SƠ MI THẦN THÁNH ĐƯỢC BÁN NGAY VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC LÀM MỖI THỨ SÁU 


