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Informacion për Uniformën e Shkollës “Laura H. Carnell” 
 
Të gjithë nxënësit e Drejtorisë Arsimore të Filadelfias duhet të 
veshin uniforma. Nuk ka përjashtime as në ditët kur ka fizkulturë. 
Uniformat janë edhe në ditët e ekskursioneve të klasës.  
 
Nxënësit e Klasave nga Kopshti deri në klasën e 2 
Ḉmimet e vitit 2012- 2013 në Akademinë “Laura H. 
Carnell Primary Academy”  
• Vajzat – Bluzë tip Marinari  - $31.99 
• Vajzat – Këmishë blu e Hapur me kollare tip Peter pan  
◦ Mëngë të Shkurtëra - $9.99 
◦ Mëngë të Gjata - $10.99 
• Djemtë dhe Vajzat – Triko tip Marinari me logo $27.99 
• Djemtë – Pantallona tip Marinari  
◦ (4-7) - $17.99 
◦ (8-16) - $19.99 
• Djemtë – Bluzë Polo blu me logon e shkollës 
◦ Mëngë të Shkurtëra - $16.00 
◦ Mëngë të Gjata - $18.00 

• Vajzat – Ḉorape marinari deri në gju, ose çorape dimërore (në 
dimër) 

• Djemtë dhe Vajzat – Këpucë të zeza Oxford  

 
Nxënësit në Klasat 3 deri 5 
Laura H. Carnell Elementary Academy  
• Vajzat – Skort tip marinari 
• Djemtë dhe Vajzat - Bluzë Polo blu me logon e shkollës (në 

verë) Mëngë të Shkurtëra $16.00 
• Djemtë dhe Vajzat – Këmishë Blu Oxford me logon e shkollës 

Mëngë të Shkurtëra $18.99 
• Djemtë dhe Vajzat - Triko tip Marinari me logo  
• $27.99 
• Djemtë dhe Vajzat –Kravatë tip marinari 
• Djemtë - Pantallona tip Marinari 
◦ (4-7) $17.99 
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◦ (8-16) $19.99 
Të gjithë Nxënësit e “Carnell” duhet të kenë  

Ḉorape tip Marinari (vajzat) – Ḉorape të Zeza, ose tip Marinari 3 
për $9.99 
• Këpucë shkolle të zeza – Variojnë nga $38.00 - $52.00 
• Pantallona Fizkulture me logo 
◦ Të rinjtë $14.99 
◦ Të rriturit $16.99 
• Bluzë gjimnastike me logo 
◦ Të rinjtë $8.99 
◦ Të rriturit $9.99 
Kapuçat dhe artikuj të tjerë veshjeje të papërshtatëshme janë 
rreptësisht të ndaluara. 
  
Gjatë stinës së dimrit janë të lejueshme të vishen poshtë 
uniformës, vetëm veshje termike tip marinari, ose të zeza.  
 
Veshje të Papranueshme 
• Kapuça 
• Veshje me logo të tjera të ndryshme nga ato të miratuara nga 

shkolla Carnell 
• Bandannas 
• Veshje me mesazhe poshtëruese/reklamuese 
• Mbulimi i kokës që nuk është i natyrës fetare 
Këpucët & Uniforma e Gjimnastikës 
• Nxënësit mund të veshin këpucë të zeza si edhe uniforma 

gjimnastike, që mund të blihen në Cramers Uniforms 
Company, meqenëse ato mbajnë logon tonë zyrtare. 

 
Të gjitha Uniformat mund t’i gjeni në: 
Cramers Uniforms Company, me adresë 
4533 Frankford Avenue 
Philadelphia, PA   19124 
(215) 743-0750 
www.cramersuniforms.com 

• Hapur në Muajin Gusht  9:30 - 6:00 PM,  
• E Hënë – E Shtunën & dhe Ditën e Dielë 11 – 3 PM 


