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Kính gởi Phụ Huynh học sinh lớp 8,
Nhà trường bắt đầu chương trình Y Phục nơi Sở Làm (Corporate Attire ) trong tháng này.
Chương trình chỉ dành cho học sinh lớp 8 vào thứ ba hàng tuần cho đến hết năm học. . Học sinh mặc
Corporate Attire trong những ngày này sẽ được cho điểm. Ngày đầu tiên sẽ vào thứ Ba, 6 tháng Mười
Hai, 2017.
Y Phục nơi Sở Làm giúp học sinh lớp 8 biết cách ăn mặc thế nào để thành công. Đồng thời tập
cho các em suy nghĩ về việc chọn nghề sau khi học xong trung học hay đại học. Nhà trường tin rằng
đây là điều hữu ích nếu học sinh sớm có ý thức về việc mặc y phục một cách nghiêm túc, thể hiện sự
tự tin, thành công cho chính mình. Điều này cũng sẽ giúp các em vào Buổi Phỏng Vấn Ra Trường ( Exit
Interview) đầu tháng Sáu, Buổi phỏng vấn này nhằm mục đích giúp các em rèn luyện khả năng nói chuyện
tự tin, biết bắt tay xã giao, đồng thời bày tỏ tài năng của mình.

Corporate attire cho nam sinh:





Corporate



Áo sơ mi có cổ và cà vạt mặc với quần dài hoặc quần jean màu xanh đậm hay đen.
Quần có dây thắt lưng và áo bỏ trong quần
Giầy sạch và vớ màu đen
Có thể mặc áo khoác ngoài (jacket) hay không mặc
Đầu tóc chải sạch sẽ gọn gàng
attire cho nữ sinh:

Váy dài đi làm, hay váy ngắn và áo sơ mi có chiều dài vừa phải, không quá ngắn và không
được hở vai.

 Quần dài với áo sơ mi hay áo len.
 Giầy thấp không được cao hơn 2 inches ( 5 phân)
 Tóc vén cao không được phủ xuống che mặt
 Mặt để tự nhiên, không bôi phấn son.
 Có thể mặc áo khoác hay áo len
 Không được mặc quần jean.
Phụ huynh không phải mua quần áo mới cho con em, mà có thể dùng những y phục có sẵn . Học sinh nào gặp
khó khăn có thể liên lạc với Bà Hiệu Trưởng DeBritton hoặc Bà Hiệu Phó Hernandez để được giúp đỡ. Y phục
này còn có thể mặc cho buổi Exit Interview và lễ tốt nghiệp vào tháng Sáu. Xin cảm ơn sự hợp tác của phụ
huynh trong việc chuẩn bị tương lai cho con em.
Trân Trọng
Heidi DeBritton, Brandy Hernandez, và Toàn Thể Học Sinh lớp 8
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