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The students of Park Place Elementary School are expected to proudly represent their school by
dressing in a presentable way and portraying a neat and well-groomed appearance. The Park
Place Elementary uniform/dress code policy is as follows:
Hair
●
●
●

Must be clean and cannot cover your eyes.
Must be child’s natural color.
No Gang related, profane/vulgar language, or symbols may be cut into the
hair.
Shirts/Blouses
In order to promote our Lexile Reading levels and identify a student’s grade-level, we are
asking that school uniform shirts match their Lexile Reading Levels.
Grade-Level

Colors

Pre-K

Yellow

Kinder

Red

First Grade

Blue

Second Grade

Green

Third Grade

Orange

Fourth Grade

Purple

Fifth Grade

Black

Pants
●
●
●

Pants must be khaki or navy blue.
Knee length shorts may also be used.
Belts must be worn with pants or shorts that have belt loops.
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Skirts
● Khaki or navy skirts and jumpers can be worn.
● Khaki or navy split skirts or culottes are allowed as long as they are knee
length.
● All skirts and jumpers must be knee length.
Shoes
● Must be worn at all times for safety and hygiene reasons.
● Large metal taps which have been added to shoes and baseball cleats are
not to be used.
● Tennis shoes must be laced and tied.
● No open-toed shoes, slip-ons or clogs may be worn.
● Socks must be worn with shoes.
● Shoes must be flats.
● Shoes with wheels are not allowed.
Jewelry
● Jewelry and other valuables should not be brought to school. The school
is not responsible for lost, stolen, or damaged jewelry.
● For safety and hygiene reasons:
o Girls should not wear large or dangling earrings.
o Boys are not allowed to wear earrings.
o Pierced lips/nose/eyebrows are not permitted.
o Over-sized, thick necklaces are not permitted.
Any student not properly dressed will be asked to correct the infraction if possible and remain at
school. If the problem cannot be corrected the school will contact the parent to bring a change of
clothing for the child.
Our school uniform reflects the standard professional attire of most professional career fields. It
is an outward reflection of the high professional expectations and academic caliber of our Park
Place Tigers. Please note that we do have school t-shirts on sale for $10.00 that align with our
grade-level uniform requirement.
The above dress code will be enforced on a daily basis. We appreciate your cooperation in
assisting us with this effort for the benefit of all our students.
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Học sinh của Trường Tiểu Học Park Place tự hào đại diện cho trường qua cách ăn mặc đúng
phong cách lịch sự. Qui chế trang phục cho học sinh của trường tiểu học Park Place sẽ gồm
những thành phần như sau:
Tóc
● Phải sạch sẽ và không che mắt
● Phải là màu tóc tự nhiên của đứa trẻ.
● Không liên quan đến băng nhóm, ngôn ngữ tục tĩu, hoặc các biểu tượng được cài đặt vào tóc.
Áo sơ mi / Áo cánh
Để khuyến khích trình độ đọc sách Lexile của chúng tôi và xác định trình độ học vấn của mỗi
học sinh, chúng tôi cần các em mang đồng phục của trường phù hợp với trình độ đọc sách Lexile
của bé như sau:
Cấp Lớp

Mầu

Pre-K (vườn trẻ)

Yellow (vàng)

Kinder (mẫu giáo)

Red (đỏ)

First Grade (lớp một)

Blue (xanh dương)

Second Grade (lớp hai)

Green (xanh lục)

Third Grade (lớp ba)

Orange (cam)

Fourth Grade (lớn bốn)

Purple (tím)

Fifth Grade (lớp năm)

Black (đen)

Quần Dài
● Phải mặc quần dài hoặc quần ngắn đến đầu gối - Màu kem kaki (khaki) hoạc màu xanh hải
quân (navy)
● Quần không được ngắn hơn đầu gối.
● Mặc quần phải có thắt lưng.
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Váy
● Có thể mặc váy hoặc áo đầm màu kem kaki (khaki) hoặc màu xanh hải quân (navy).
● Quần ngắn có thể mặc nếu dài tới đầu gối
● Tất cả các váy và áo đầm có váy không được ngắn hơn đầu gối.
Giày dép
● Phải luôn mang giày vì lý do an toàn và sức khoẻ.
● Không dùng miếng kim loại lớn gắn thêm vào giày và đế giày bóng chày.
● Giày tennis phải có giây buộc
● Không được mang dép hở ngón chân hoạc giày trượt.
● Vớ phải mang cùng với giày.
● Giày dép phải là đế phẳng
● Không cao gót không được mang.
Đồ trang sức
● Không nên mang trang sức và đồ vật có giá trị khác vào trường. Nhà trường không chịu trách
nhiệm về đồ trang sức bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị hư.
● Vì lý do an toàn và sức khoẻ:
o
o
o
o

Con gái không nên đeo bông tai lớn hoặc bông tai lủng lẳng.
Con trai không được đeo bông tai.
Không được phép khoan môi / mũi / lông mày.
Không được đeo dây chuyền dày, bự quá cỡ.

Học sinh nào không mặc đồng phúc theo Qui Định của Trường sẽ được yêu cầu sửa sai và có thể
phải ở lại trường. Nếu vấn đề không thể sửa được, nhà trường sẽ liên lạc phụ huynh để mang
đồng phục thay đổi quần áo cho học sinh.
Đồng phục Nhà Trường đặt căn bản trên cách phục sức chuyên nghiệp của nhiều lãnh vực ngành
nghề tiêu chuẩn. Đồng phục học sinh phản ảnh sự thể hiện ước muốn học tập chân chính của
người Học Sinh Park Place nghiêm chỉnh. Xin lưu ý chúng tôi còn có bán có áo T-shirt của
trường với giá 7 đô la phù hợp với yêu cầu đồng phục cho mỗi cấp lớp.
Qui Định trang phục trong Trường Học sẽ được áp dụng hằng ngày. Chúng tôi cảm ơn sự hợp
tác của Quí Vị trong việc hỗ trợ nhà trường thực hiện Qui Định này vì lợi ích cho mọi con em
đến trường.

