Andrew P. Hill Common Dress Code
Along with the dress code policy established by the East Side Union High School District, Andrew P. Hill students
are expected to comply with a common dress policy established by the students, staff and parents of Andrew P. Hill
High School.
Common Dress:
Students are allowed to wear four colors: Black, Gray, Gold/Yellow or White. Students who do not abide by the
common dress code will be deemed as out of compliance. The common dress is enforced during school hours and
per state law, school hours are defined as 1 hour before and 1 hour after school has started and ended (6:00 AM to
4:00 PM)
Repercussions/Consequences
1st Offense: Confiscation of article and returned after detention has been served.
2nd Offense: Confiscation of article and returned after Saturday detention has been served.
Further Offenses: Progressive discipline model will be employed and students may be subjected to any of the above
consequences and possible suspension, administrative transfer etc.
For purposes of the common dress policy:
The color BLUE encompasses the full range of blue such as Teal, Marine Blue, Aqua Blue, Blue Green.
The color RED encompasses the full range of red such as Burgundy, Maroon, Rust Red, Orange Red, Red Pink.
The discipline team makes the final determination as to whether a color on a student’s garment is considered to be
“Blue or Red”
The following are examples of items that are allowed and not allowed under the Andrew P. Hill common dress
policy. The list may not be comprehensive and the discipline team reserves the right of final judgment on
situations/anomalies that are not listed.
ALLOWED:
□ Shirt/Blouses:  Black, Gray, Yellow/Gold or White
□ Pants: Black
□ Shorts: Black
□ Skirts: Black
□ Belts:  Black (plain buckles)
□ Scarves: Black, Gray, Yellow/Gold or White
□ Shoes:  Black, Gray, Yellow/Gold or White
□ Backpacks: Black
□ School Sponsored Organizations:  Must be approved
by administration prior to wearing.
□ Jackets/Sweatshirts: Black, Gray, Yellow/Gold or
White
□ Gloves:  Black, Gray, Yellow/Gold or White

NOT ALLOWED:
□ Head covering of any kind such as hats, beanies etc
□ Red or Blue jewelry, accessories, hair ties etc.
□ Slippers, soft soled shoes
□ Color other than black, gray, white, yellow/gold on
garments including but not limited to designs, words,
logos etc.
□ Colored under shirt
□ Pajamas, other sleep wear and blankets
□ Tank tops, strapless blouses, provocative garments.
□ Apparel that promotes, drug, alcohol, violence and
other inappropriate agendas/messages.
□ Professional and Collegiate team apparel of any kind
and color.
□ Belts that are not looped and hang from the waist
□ Sagging pants, shorts etc.

I have read and understand the Andrew P. Hill common dress policy and the repercussions/consequences for
violating the policy.
Student Name: _____________________________

Student ID: ______________________________

__________________________________________
Student Signature

_________________________________________
Parent Signature

Updated: August 2019

Poliza de Vestimenta Común de la Escuela Andrew P. Hill
Junto con la política de código de vestimenta establecida por el Distrito Escolar de East Side Union High, se espera que los estudiantes cumplan con una política de vestimenta común
establecida por los estudiantes, el personal y los padres de Escuela Secundaria Andrew P. Hill.
Vestido común:
Los estudiantes pueden usar cuatro colores: negro, gris, dorado / amarillo o blanco. Los estudiantes que no cumplan con el código de vestimenta común se considerarán como fuera de
cumplimiento. El vestido común se aplica durante el horario escolar y por la ley del estado, las horas de clase se definen como 1 hora antes y 1 hora después de la escuela ha comenzado y
terminado (6:00 AM a 4:00 PM)
Repercusiones / Consecuencias
1ra
Ofensa: Confiscación de Artículo y devuelto después de que se haya cumplido la detención.
2ª
Ofensa: Confiscación del artículo y devuelto después de la detención del sábado ha sido servida.
Otras ofensas: se empleará un modelo de disciplina progresiva y los estudiantes pueden ser sometidos a cualquiera de las consecuencias anteriores y posibles suspensiones, transferencias
administrativas, etc.
Para los efectos de la política de vestimenta común:
El color AZUL abarca la gama completa de azules como, Trullo, Azul Marino, Turquesa, verde azul.
El color ROJO abarca toda la gama de rojo, como, Borgoña, Marrón, Rojo óxido, Naranja Rojo, Rojo Rosa.
El equipo disciplinario toma la decisión final sobre si un color en la prenda de un estudiante se considera "azul o rojo".
Los siguientes son ejemplos de artículos que están permitidos y no están permitidos según la política de vestimenta común de Andrew P. Hill. La lista puede no ser exhaustiva y el equipo de
disciplina se reserva el derecho de juicio final en situaciones / anomalías que no se enumeran.
PERMITIDO:
NO PERMITIDO:
□ Camisas / Blusas:  Negro, Gris, Amarillo / Dorado o Blanco
□ Cubiertas para la cabeza de cualquier tipo, como sombreros, gorritas, etc.
□ Pantalones: Negro
□ Joyas, accesorios, cintas para el pelo, etc. rojas o azules .…
□ Pantalones cortos:  Negro
□ Zapatillas, zapatos de suela blanda
□ Faldas: Negro
□ Colores que no sean negro, blanco, gris, amarillo en prendas que incluyen, entre otros,
□ Cinturones: Negro (hebillas lisas)
diseños, palabras, logotipos, etc.
□ Bufandas: Negro, Gris, Amarillo /Dorado o Blanco
□ Camisetas de Color debajo de camisetas
□ Zapatos:  Negro, Gris, Amarillo /Dorado o Blanco
□ Pijamas, otras prendas de dormir y mantas
□ Mochilas: Negro
□ Camisetas sin mangas, blusas sin tirantes, prendas provocativas.
□ Organizaciones patrocinadas por la escuela: deben ser aprobadas por la administración
□ Ropa que promueve, drogas, alcohol, violencia y otras agendas / mensajes inapropiados.
antes de usar.
□ Ropa de equipos profesionales y colegiados de cualquier tipo y color.
□ Chaquetas / Sudaderas: Negro, Gris, Amarillo / Dorado o Blanco
□ Cinturones que no están en lazos de pantalone y que cuelgan de la cintura
□ Guantes:  Negro, Gris, Amarillo / Dorado o Blanco. Solo se permite durante los meses de
□ Pantalones o pantalones cortos caídos, etc.
invierno y solo se permite usar con camisas de manga larga y pantalones.
He leído y entiendo la política de vestimenta común de Andrew P. Hill y las repercusiones / consecuencias de violar la política.
Student Name:______________________________

Student ID#_______________________________

__________________________________________
Firma del estudiante

_________________________________________
Firma del padre

Nội Quy Đồng Phục của Trường Trung Học Andrew P. Hill
Chấp hành bản nội quy đồng phục mà Học Khu East Side Union High School District đề ra, học sinh Trường Trung Học Andrew P. Hill có nhiệm vụ tuân hành bản nội quy đồng phục mà học
sinh, nhân viên nhà trường và phụ huynh thiết lập cho Trường Trung Học Andrew P. Hill.
Đồng phục:
Học sinh được phép mặc bốn màu: Đen, X
 ám, Vàng hoặc Trắng. Học sinh không thi hành quy định trang phục chung sẽ được coi là không tuân thủ. Đồng phục phải được thi hành trong suốt
thời gian học tập tại trường và chiếu theo luật pháp tiểu bang, thời gian học tập tại trường được định rõ là 1 giờ trước khi trường bắt đầu dạy và 1 giờ sau khi trường kết thúc giảng dạy (6:00
sáng đến 4:00 chiều).
Hậu quả/Những tai hoạ có thể xảy ra
Vi phạm lần thứ 1: Tịch thu hiện vật và chỉ trả về sau khi thi hành xong hình phạt.
Vi phạm lần thứ 2: Tịch thu hiện vật và chỉ được trả về sau khi thi hành xong hình phạt ngày thứ bảy.
Những vi phạm thêm: Học sinh sẽ bị phạt gia trọng và có thể vừa phải chịu bất cứ hậu quả nào mô tà trên, vừa bị tạm thời đình chỉ, chuyển giao hành chính vv ...
Nội quy đồng phục:
Màu xanh dương bao gồm mọi màu sắc xanh lam như Màu Xanh Cổ Vịt (Teal), Xanh Nước Biển (Marine Blue), Xanh Hồ Thuỷ (Aqua Blue), Xanh Lam Lục (Blue Green).
Màu đỏ bao gồm mọi sắc đỏ như Màu Rượu Chát (Burgundy), Màu Hạt dẻ đậm (Maroon), Màu Hung đỏ (Rust Red), Màu đỏ Cam (Orange Red), Và Màu Hồng Thẳm (Red Pink).
Ban kỷ luật có quyền xác định xem y phục mà học sinh xử dụng có “màu xanh hay màu đỏ" không.
Sau đây là những ví dụ về các mặt hàng được phép và không được phép theo chính sách đồng phục chung của Andrew P. Hill. Danh sách này có thể không đầy đủ và nhóm kỷ luật có quyền
phán quyết cuối cùng đối với các tình huống / sự bất thường không được liệt kê.
ĐƯỢC PHÉP:
□ Áo sơ mi / Áo cánh:  Đen, Xám, Vàng hoặc Trắng
□Q
 uần: Đen
□Q
 uần short: Đen
□ Váy: Đen
□T
 hắt lưng: Đen (khóa trơn)
□ Khăn quàng:  Đen, Xám, Vàng hoặc Trắng
□ Giày:  Đen, Xám, Vàng hoặc Trắng
□ Ba lô:  Đen
□C
 ác tổ chức do nhà trường bảo trợ: Phải được ban quản trị nhà trường chấp thuận trước
khi mặc.
□Á
 o khoác / Áo nỉ: Đen, Xám, Vàng hoặc Trắng
□ Găng tay:  Đen, Xám, Vàng hoặc Trắng

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP:
□ Bất cứ loại mũ, nón, khăn trùm, vv
□ Trang sức đỏ hoặc xanh, phụ kiện, buộc tóc, v.v ...
□ Dép, giày đế mềm
□ Màu khác ngoài đen, xám, trắng, vàng / vàng trên hàng may mặc bao gồm nhưng không
giới hạn ở kiểu dáng, từ ngữ, logo, v.v.
□ Các áo lót màu
□ Pi-ra-ma, các loại áo ngủ và chăn mền
□ áo thun hở, áo vai trần,các loại áo mỏng
□ Y phục quảng bá, ma túy, rượu, bạo lực và các chương trình / thông điệp không phù hợp
khác.
□ Y phục đội chuyên nghiệp và trường đại học thuộc bất kỳ loại và màu sắc.
□ Thắt lưng không bị thắt và treo ở thắt lưng
□ Các loại quần xệ, quần sọt v.v ...

Tôi đã đọc và hiểu rõ Nội Quy Đồng Phục của Andrew P. Hill và hậu quả cùng những hậu quả và các điều tai hại khi vi phạm Nội Quy này.
Tên Học Sinh: ___________________________
__________________________________________
Chữ ký của Học Sinh

Học Sinh ID: ____________________________
_________________________________________
Chữ ký của Phụ Huynh

