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Thông Tin Về Chính Sách Đồng Phục 

Trường Tiểu Học Laura H. Carnell 
 

Tất cả học sinh của Sở Giáo Dục Philadelphia đều phải mặc đồng phục. 

Không có ngoại lệ vào giờ thể dục. Học sinh cũng phải mặc đồng phục 

khi đi tham quan với lớp.  

 

Học Sinh từ Mẫu Giáo đến lớp 2  
Trường Sơ Học Laura H. Carnell  

Giá Cho Niên Học 2012-2013  
• Nữ - Áo liền quần màu xanh dương đậm - $31.99 

• Nữ - Áo sơ mi có cổ màu xanh nhạt  

◦ Tay ngắn - $9.99 

◦ Tay dài - $10.99 

• Nam và Nữ - Áo len màu xanh dương đậm có phù hiệu trường $27.99 

• Nam - Quần tây màu xanh dương đậm  

◦ (4-7) - $17.99 

◦ (8-16) - $19.99 

• Nam - Áo cổ pô lô có phù hiệu trường 

◦ Tay ngắn - $16.00 

◦ Tay dài - $18.00 

• Nữ - Vớ dày đến gối hoặc quần vớ vào mùa đông  

• Nam và Nữ - Giày oxford màu xanh dương  

 

Học sinh từ lớp 3 - 5  
Trường Tiểu Học Laura H. Carnell  
• Nữ - Quần váy màu xanh dương đậm  

• Nam và Nữ - Áo sơ mi pô lô màu xanh có phù hiệu trường (cho mùa 

hè), tay ngắn $16.00 

• Nam và Nữ - Áo sơ mi oxford có phù hiệu trường, tay ngắn $18.99 

• Nam và Nữ -Áo len có phù hiệu trường $27.99 

• Nam và Nữ -Cà vạt màu xanh dương đậm  

• Nam - Quần tây màu xanh dương đậm  

◦ (4-7) $17.99 

◦ (8-16) $19.99 



Translation and Interpretation Center Carnell School Uniform Information 

5/2013 Vietnamese 

 

Tất cả học sinh Trường Carnell cần: 
• Vớ màu xanh dương đậm (nữ) - Màu đen hoặc màu xanh dương đậm: 

3 đôi/$9.99 

• Giày màu đen - giá từ $38.00 - $52.00 

• Quần thể dục có phù hiệu  

◦ Thiếu niên $14.99 

◦ Người lớn $16.99 

• Áo thể dục có phù hiệu  

◦ Thiếu niên $8.99 

◦ Người lớn $9.99 

Áo có mũ trùm đầu và bất cứ những y phục bất hợp pháp nào khác đều 

bị nghiêm cấm. 

  

Vào mùa đông, chỉ được mặc quần áo lót giữ nhiệt màu xanh dương 

đậm và đen bên trong đồng phục mà thôi.  

 

Y phục bất hợp pháp  
• Áo có mũ trùm đầu 

• Y phục mà phù hiệu không phải của Trường Carnell 

• Khăn tay dùng để choàng đầu  

• Y phục có in lời lẽ hoặc hình ảnh xúc phạm, khiêu khích  

• Khăn trùm đầu nhưng không thuộc về tôn giáo  

 

Giày và y phục thể dục  
• Học sinh phải mặc giày đồng phục cũng như quần áo thể dục, có thể 

mua tất cả y phục tại tiệm Cramers Uniforms Company vì tiệm có 

bán phù hiệu chính thức của trường. 

 

Tất cả đồng phục đều được bán tại tiệm: 

Cramers Uniforms Company 
4533 Frankford Avenue 

Philadelphia, PA   19124 

(215) 743-0750 

www.cramersuniforms.com 

• Mở vào tháng 8 Thứ 2 - Thứ 7 từ 9:30 sáng - 6:00 chiều  

• Chủ Nhật từ  11 - 3 


