
  
STRIVE   Prep-   Kepner   Uniform   Guide     

2021-2022   

Preparing   for   college   is   hard   work,   and   at   STRIVE   Prep-   Kepner   we   consistently   work   to   remove   distractions   so   we   can   
achieve   our   goals.   We   love   our   scholars   and   want   them   to   be   comfortable   at   school.    With   this   in   mind,   STRIVE   Prep-   
Kepner   students   adhere   to   a   uniform   that   allows   students   and   families   to   maintain   a   constant   focus   on   getting   ready   
for   college   every   day.   School   uniforms   are   in   place   to   ensure:   

1. Scholars   are   easily   identified   as   a   member   of   our   school   community   
2. Scholars   encounter   less   peer   pressure   based   on   their   appearance     
3. Scholars    are   able   to   get   ready   for   school   quickly   and   arrive   on   time   
4. Families   save   money   through   purchasing   simple    and   comfortable   shirts   from   the   school   

Uniforms   are   worn   everyday   unless   there   is   a   special   event,   which   will   be   communicated   to   students   and   families.   Please   
read   the   uniform   guidelines   below   and   if   you   have   any   questions,   please   call   us   so   we   can   help   at   (720-485-6394).    We   
are   here   to   support   you   with   any   uniform   questions   or   needs.      

  
Uniform   Tops   

- Any   top   issued   by   our   school   at   any   time     
- Polo   ($12   from   STRIVE)   
- T-shirt   ($10   from   STRIVE)   
- Sweatshirt   ($25   from   STRIVE)   
- School   spirit   shirt   ($10)   or   sweatshirt   ($25)    -these   can   be   purchased   or   

‘bought’   with   Value   Points   that   scholars   earn   
- No   modifications   or   rips   to   school   uniform   tops   

- If   you   purchase   a   hoodie,   the   hood   may   not   be   on   while   in   school   
  

Uniform   Bottoms   
- Any   professional   pants,   no   shorts   
- Any   skirts   that   extend   beyond   the   tops   of   your   knees   
- No   rips   in   clothing   is   allowed   
- No   pajamas   

  
Uniform   Shoes   

- Any   shoe   with   a   closed   heel   and   toe,   athletic   shoes   and   socks   encouraged   
- No   heels,   sandals,   sliders,   crocs,   or   slippers   
- No   all   blue   or   all   red   shoes   

Professional   Appearance:    Students   must   arrive   at   school   looking   ready   to   learn.      

● Students   may   choose   to   wear   a   watch   but   it   may   NOT   be   a   smart   watch.   Students   may   bring   earbud   headphones   
but   they   may   not   use   wifi   enabled   headphones   (ex.   Air   pods)     

● Students   may   never   wear   pants   with   rips,   holes   in   any   place   on   pants   (even   with   pants   underneath).   
● Students   may   not   wear   skin   tight   clothing   (shirts,   pants,   skirts,   or   dresses   of   any   material)   or   belly   shirts/crop   tops   

(raise   your   arms,   if   you   see   your   stomach,   it’s   a   belly   shirt)     
● Spandex/legging   material   of   any   kind   is   not   allowed   (unless   under   a   skirt)   even   if   they   have   pockets.     
● Hats,   hoods,   bandanas,   do-rags,   headphones   (worn   ANYwhere   externally),   and   sunglasses   are   not   allowed   to   be   

worn   in   school   at   ANY   time.     
● Please   note   that   any   clothing,   jewelry,   or   appearances   that   are   determined   by   the   culture   team   to   be   distracting   to   

the   learning   environment   will   not   be   permitted.     

***STRIVE   Prep   reserves   the   right   to   change,   modify   and   interpret   the   dress   code   to   ensure   student   safety   and   inclusivity.***   

  

  



  
STRIVE   Prep   -   Kepner   Hướng   dẫn   đồng   phục   

2021-2022   
  

Chuẩn   bị   cho   đại   học   là   một   công   việc   khó   khăn,   và   tại   STRIVE   Prep-   Kepner,   chúng   tôi   luôn   nỗ   lực   để   loại   bỏ   những   phiền   
nhiễu   để   chúng   tôi   có   thể   đạt   được   mục   tiêu   của   mình.   Chúng   tôi   yêu   các   học   giả   của   mình   và   muốn   họ   cảm   thấy   thoải   
mái   khi   ở   trường.   Với   ý   nghĩ   này,   học   sinh   STRIVE   Prep-   Kepner   tuân   thủ   đồng   phục   cho   phép   học   sinh   và   gia   đình   luôn   tập   
trung   vào   việc   chuẩn   bị   sẵn   sàng   cho   đại   học   mỗi   ngày.   Đồng   phục   học   sinh   được   đặt   ra   để   đảm   bảo:   

  
1. Học   giả   dễ   dàng   được   xác   định   là   một   thành   viên   của   cộng   đồng   trường   học   của   chúng   tôi   
2. Các   học   giả   ít   gặp   phải   áp   lực   từ   bạn   bè   hơn   dựa   trên   ngoại   hình   của   họ   
3. Học   giả   có   thể   sẵn   sàng   cho   các   lớp   học   nhanh   chóng   và   đến   đúng   giờ   
4. Các   gia   đình   tiết   kiệm   tiền   thông   qua   việc   mua   những   chiếc   áo   sơ   mi   đơn   giản   và   thoải   mái   từ   trường   học   

  
Đồng   phục   được   mặc   hàng   ngày   trừ   khi   có   sự   kiện   đặc   biệt,   đồng   phục   này   sẽ   được   thông   báo   cho   học   sinh   và   gia   đình.   
Vui   lòng   đọc   các   hướng   dẫn   về   đồng   phục   bên   dưới   và   nếu   bạn   có   bất   kỳ   câu   hỏi   nào,   vui   lòng   gọi   cho   chúng   tôi   để   chúng   
tôi   có   thể   trợ   giúp   theo   số   (720-485-6394).   Chúng   tôi   ở   đây   để   hỗ   trợ   bạn   với   bất   kỳ   câu   hỏi   hoặc   nhu   cầu   nào   về   đồng   
phục.   

  
Áo   sơ   mi   đồng   phục   

- Bất   kỳ   hàng   đầu   nào   do   trường   chúng   tôi   cấp   vào   bất   kỳ   lúc   nào   
- Polo   ($   12   từ   STRIVE)   
- Áo   phông   ($   10   từ   STRIVE)   
- Áo   len   ($   25   từ   STRIVE)   
- Áo   sơ   mi   tinh   thần   học   đường   (10   đô   la)   hoặc   áo   len   (25   đô   la)   -   những   thứ   này   

có   thể   được   mua   hoặc   ‘mua’   bằng   Điểm   giá   trị   mà   học   giả   kiếm   được   
- Không   sửa   đổi   hoặc   xé   áo   đồng   phục   học   sinh   

- Nếu   bạn   mua   áo   hoodie,   áo   hoodie   phía   trên   có   thể   không   được   mặc   đến   trường   
Đáy   đồng   phục   

- Bất   kỳ   quần   chuyên   nghiệp,   không   có   quần   đùi   
- Bất   kỳ   váy   nào   dài   quá   đầu   gối   của   bạn   
- Không   được   phép   xé   quần   áo   
- Không   có   đồ   ngủ   

  
Giày   đồng   phục   

- Bất   kỳ   giày   nào   có   gót   và   mũi   kín,   khuyến   khích   đi   giày   thể   thao   và   tất   
- Không   có   gót,   xăng   đan,   giày   trượt,   giày   crocs   hoặc   dép   lê   
- Không   có   tất   cả   giày   màu   xanh   hoặc   tất   cả   màu   đỏ   

Xuất   hiện   chuyên   nghiệp :    Học   sinh   phải   đến   trường   và   sẵn   sàng   học.   
● Học   sinh   có   thể   chọn   đeo   một   chiếc   đồng   hồ   nhưng   nó   có   thể   KHÔNG   phải   là   một   chiếc   đồng   hồ   thông   minh.   Học   

sinh   có   thể   mang   theo   tai   nghe   earbud   nhưng   không   được   sử   dụng   tai   nghe   hỗ   trợ   wifi   (ví   dụ:   Air   pod)   
● Học   sinh   không   bao   giờ   được   mặc   quần   có   vết   rách,   thủng   ở   bất   kỳ   chỗ   nào   trên   quần   (kể   cả   quần   bên   trong).  
● Học   sinh   không   được   mặc   quần   áo   bó   sát   da   (áo   sơ   mi,   quần,   váy   hoặc   váy   bằng   bất   kỳ   chất   liệu   nào)   hoặc   áo   sơ   mi   

/   áo   hở   bụng   (giơ   tay   lên,   nếu   thấy   bụng   thì   đó   là   áo   hở   bụng)   
● Chất   liệu   spandex   /   legging   không   được   phép   mặc   dưới   bất   kỳ   hình   thức   nào   (trừ   khi   mặc   dưới   váy)   ngay   cả   khi   

chúng   có   túi.  
● Không   được   phép   đội   mũ,   trùm   đầu,   khăn   rằn,   giẻ   lau,   tai   nghe   (đeo   bên   ngoài   bất   cứ   nơi   nào)   và   kính   râm   không   

được   phép   mang   đến   trường   bất   cứ   lúc   nào.   
● Xin   lưu   ý   rằng   bất   kỳ   trang   phục,   đồ   trang   sức   hoặc   diện   mạo   nào   được   nhóm   văn   hóa   xác   định   là   gây   mất   tập   

trung   đối   với   môi   trường   học   tập   sẽ   không   được   phép   
  

*** STRIVE   Prep   có   quyền   thay   đổi,   chỉnh   sửa   và   giải   thích   quy   định   về   trang   phục   để   đảm   bảo   sự   an   toàn   và   hòa   nhập   của   học   sinh. ***   



  

  
STRIVE   Prep-   Kepner   Guia   de   Uniforme     

2021-2022   

Preparando   para   la   universidad   es   mucho   trabajo,   y   en   STRIVE   Prep-   Kepner   constantemente   estamos   trabajando   para   
eliminar   las   distracción   y   poder   lograr   nuestras   metas.    Amamos   a   nuestros   estudiantes   y   queremos   que   esten   
comodos   en   la   escuela.   Con   esto   en   cuenta,   los   estudiantes   de   STRIVE   Prep-   Kepner   se   adhieren   a   un   uniforme   que   les   
permite   a   los   estudiantes   y   las   familias   mantener   un   enfoque   constante   en   prepararse   para   la   universidad   todos   los   
días.   Los   uniformes   escolares   están   en   su   lugar   para   garantizar:   

1. Los   estudiantes   se   identifican   fácilmente   como   miembros   de   nuestra   comunidad   escolar   
2. Los   estudiantes   encuentran   menos   presión   de   grupo   en   función   de   su   apariencia     
3. Los   estudiantes   pueden   prepararse   para   la   escuela   rápidamente   y   llegar   a   tiempo   
4. Las   familias   ahorran   dinero   comprando   camisas   sencillas   y   cómodas   en   la   escuela   

Los   uniformes   se   usan   todos   los   días   al   menos   que   haya   un   evento   especial,   que   se   comunicara   con   estudiantes   y   
familias.   Por   favor   lea   las   guías   de   uniforme   al   seguir   y   si   tiene   alguna   pregunta,   por   favor   llámenos   así   le   podemos   
ayudar   al   (720-485-6394).    Estamos   aquí   para   ayudarles   con   cualquier   pregunta   o   necesidad   sobre   el   uniforme.      

  
Parte   de   arriba   del   uniforme   

- Cualquier   top   emitido   por   nuestra   escuela   en   cualquier   momento    
- Polo   ($12   de   STRIVE)   
- Camiseta   de   manga   corta   ($10   de   STRIVE)   
- Sudaderas   ($25   de   STRIVE)   
- Camisa($10)   o   sudadera   ($25)   de   espíritu   escolar   -   estos   se   pueden   

“comprar”   con   puntos   de   valor   que   ganan   los   estudiantes     
- Sin   modificaciones   ni   agujeros   en   los   tops   del   uniforme   escolar   

- Si   compra   una   sudadera   con   capucha,   la   capucha   no   se   puede   usar   la   capucha   
mientras   en   la   escuela.   

Parte   de   abajo   del   uniforme   
- Cualquier   pantalón   profesional,   ningún   shorts   
- Cualquier   falda   que   extiende   más   abajo   de   la   parte   de   arriba   de   sus   rodillas  
- Ninguna   ropa   con   agujeros   será   permitido   
- No   pijama   

  
Zapatos   del   uniforme   

- Se   recomienda   cualquier   zapato   con   talón   y   puntera   cerrado,   calzado   deportivo   y   calcetines   
- No   se   permite   tacones,   sandalias,   chanclas,   Crocs,   ni   pantuflas   
- No   se   permite   zapatillas   que   sean   todo   azul   o   todo   rojo   

Apariencia   Profesional:    Los   estudiantes    deben   llegar   a   la   escuela   luciendo   listos   para   aprender.      

● Los   estudiantes   pueden   elegir   usar   un   reloj,   pero   NO   puede   ser   reloj   inteligente.   Los   estudiantes   pueden   traer  
audifonos,   pero   no   pueden   usar   audífonos   con   wifi    (ex.   Air   pods)     

● Los   estudiantes   nunca   pueden   usar   pantalones   con   agujeros   en   cualquier   parte   de   los   pantalones   (aunque   tengan   
pantalones   abajo)   

● Los   estudiantes   no   pueden   usar   ropa   ajustada   a   la   piel   (camisas,   pantalones   o   vestidos   de   cualquier   material)   o   
camisetas   de   vientre/blusas   cortas   (levante   los   brazos,   se   ve   su   estómago,   es   una   camiseta   de   vientre)     

● No   se   permite   ningún   tipo   de   material   spandex/legging   (a   menos   que   esté   debajo   de   una   falda)   incluso   si   tiene   
bolsillos     

● No   se   permite   usar   sombreros,   capuchas,   pañuelos,   trapos,   audifonos   (usados   en   CUALQUIER   lugar   externamente)   
y   anteojos   de   sol   en   la   escuela   en   NINGÚN   momento.     

● Tenga   en   cuenta   que   no   se   permitirá   la   ropa,   las   joyas   o   las   apariencias   que   el   equipo   cultural   determine   que   
distraen   el   entorno   de   aprendizaje.     

***STRIVE   Prep   se   reserva   el   derecho   de   cambiar,   modificar   e   interpretar   el   código   de   vestimenta   para   garantizar   la   seguridad   e   inclusión   de   los   estudiantes.***   


