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12 March 2014
Dear Parents
House Shirts and School Uniform Policy
As a way of fostering greater House unity, and because most House competitions are held on a
Friday, it has been decided that all pupils will wear their House shirts every Friday from now on,
starting from Friday 14 March.
House shirts should be worn with normal school trousers and shoes for boys, and skirts and
shoes for girls. Casual clothes and training shoes are not acceptable.
I would also like to take this opportunity to remind parents of the school uniform policy for the
school. The following specific regulations apply:













Shirts must be tucked in (except for girls' tailored blouses) with all buttons done up.
Boys’ trousers must be worn with an appropriate dark coloured belt, buckled at the waist.
School hoodies may be worn when the weather is cold.
Girls’ skirts must be knee length or just above.
Shoes (plain black leather or leather looking) must be clean and polished.
Hair should be neat and tidy and of a natural colour. Colouring and extreme styles are
not acceptable. Girls’ long hair must be tied back if requested by a teacher. Boys’ hair
must be kept to a reasonable length. Extreme haircuts of any style are not acceptable. If
requested by the school, a student will modify their hairstyle.
Jewellery (beyond the wearing of a wristwatch) is permitted within clearly defined limits
regardless of gender:
Maximum of: 2 stud (not pendant) earrings
1 necklace
1 bracelet
When in uniform, girls may wear clear nail varnish only.
Girls below the Sixth Form must not wear make up. Sixth Form girls may only wear
subtle make up with school uniform.
Henna may be worn if appropriate for religious or cultural reasons.

We ask for your support in maintaining high standards of dress at Bromsgrove.
Yours faithfully

J Swan
Deputy Headmaster
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วันที่ 12 มีนาคม 2557
เรี ยน

ท่านผูป้ กครอง

การสวมใส่ เสื้อพละตามสี ประจาบ้ านและชุ ดเครื่องแบบนักเรียน
ทางโรงเรี ยนขอแจ้งให้ท่านผูป้ กครองทราบว่า เนื่องจากจะมีการแข่งขันเก็บคะแนนประจาบ้านภายในโรงเรี ยนเกิดขึ้น เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มให้นักเรี ยนตระหนักถึงสี ประจาบ้านของตนเอง และโดยส่ วนใหญ่จะมีการแข่งขัน ในวันศุกร์ ทางโรงเรี ยนจึงเล็ งเห็นว่า
นักเรี ยนทุกคนควรสวมใส่ เสื้ อกีฬาสี ของตนเองในทุกๆวันศุกร์ นับตั้งแต่วนั ศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 นี้เป็ นต้นไป
การสวมเสื้ อพละตามสี ประจาบ้านนั้น เด็กนักเรี ยนชายควรใส่ ค่กู บั กางเกงขายาวของโรงเรี ยนและรองเท้านักเรี ยนชาย ส่ วนเด็ก
นักเรี ยนหญิงใส่ ค่กู บั กระโปรงและรองเท้านักเรี ยนหญิง ชุดลาลองและรองเท้ากีฬาไม่อนุญาตให้นกั เรี ยนสวมใส่
ทางโรงเรี ย นขอใช้โ อกาสนี้ เพื่อ เน้น ย้ าและชี้ แ จงถึ ง การแต่ ง กายด้วยเครื่ อ งแบบนัก เรี ยน ตามกฏระเบี ย บของโรงเรี ย น
ดังต่อไปนี้ :
 เสื้ อต้องใส่ อยูใ่ นกางเกง (ยกเว้นในกรณี นกั เรี ยนหญิง) และต้องติดกระดุมทุกเม็ด
 นักเรี ยนชาย ควรใส่ เข็มขัดสี เข้มที่เหมาะสม และรัดเข็มขัดที่บริ เวณเอว
 เสื้ อกันหนาวโรงเรี ยน ควรสวมใส่ ในช่วงอากาศหนาว
 นักเรี ยนหญิง ควรใส่ กระโปรงที่ความยาวเท่ากับหัวเข่า หรื อเหนือกว่าเล็กน้อย
 รองเท้า (ควรเป็ นหนังสี ดาหรื อที่ดูเหมือนหนัง) ซึ่งควรดูแลทาความสะอาด และขัดรองเท้าสม่าเสมอ
 ผม ควรมัดให้เรี ยบร้ อย ไม่รุ่มร่ าม และเป็ นสี ผมธรรมชาติ โรงเรี ยนไม่อนุ ญาตให้ทาสี ผมและทาผมทรงต่างๆ ผมของ
นักเรี ยนหญิงที่ไว้ผมยาวควรมัดผมไว้ที่ดา้ นหลังให้เรี ยบร้ อยตามที่คุณครู ได้ช้ ี แจง ผมของนักเรี ยนชายควรตัดให้อยู่ใน
ความยาวที่เหมาะสม ทางโรงเรี ยนไม่อนุ ญาตให้ตดั ผมในรู ปทรงต่างๆ มิฉะนั้น คุณครู จะสามารถแจ้งให้นักเรี ยนเปลี่ยน
ทรงผมได้
 เครื่ องประดับ (ที่นอกเหนือจาก การสวมใส่ นาฬิกาข้อมือ) จะได้รับอนุญาต ภายในขอบเขตที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ :
 การสวมต่างหู 2 ข้าง (ไม่เป็ นจี้)
 การสวมสร้อยคอ 1 เส้น
 การสวมสร้อยข้อมือ 1 เส้น
 เมื่ออยูใ่ นเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน นักเรี ยนหญิงไม่อนุญาตให้ทาสี เล็บ
 นักเรี ยนหญิงที่อยู่ต่ากว่าชั้นปี ที่ 12 และ 13 ไม่อนุ ญาตให้แต่งหน้า นักเรี ยนหญิงชั้นปี ที่ 12 และ 13 อนุ ญาตให้แต่งหน้า
อ่อนๆเท่านั้น
 การเพ้นท์เฮนน่า สามารถทาได้ตามเหตุผลที่เหมาะสมทางศาสนาหรื อวัฒนธรรม
ทางโรงเรี ยนหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได้รับความร่ วมมือจากท่านผูป้ กครองที่ช่วยกันรักษากฏระเบียบของโรงเรี ยนอย่างเคร่ งครัด
ขอแสดงความนับถือ

เจมส์ สวอน
รองครู ใหญ่
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