
ਡਰੱੈਸ  ਕੋਡ
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ਹੋਈ�

ਤੀਖ਼ਣ  ਿਦ੍ਰਸ਼
ਮਈ 2021 ਿਵੱਚ, ਇੰਟਰ ਸਕੂਲ ਕਂੌਸਲ ਦੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ
ਬਾਅਦ, ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ। ਜਨਤਕ
ਿਟੱਪਣੀ� ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਮਾਿਪ�, ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤਂੋ
ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨੇ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਫੀਡਬੈਕ ਸ�ਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
 
ਹੇਠ� ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ� ਨੇ ਇੱਕ
ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੱਤਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਤੀਿਜ� ਦੇ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਉਮਰ � ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਹੁਮਤ
ਨੇ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਲੇਿਗੰਗਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣਾ,
ਫਟੇ ਜ� ਫਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪਿੜ� � ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ
ਿਨੱਕਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਐਥਲੈਿਟਕ ਿਨੱਕਰ � ਸੋਧਣਾ

 
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਤਂੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ� ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼� 'ਤੇ ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2022
ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਵਰਿਨੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਅੰਿਤਮ ਕਾਰਵਾਈ ਤਂੋ ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪ�,
ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ � ਿਫਰ ਤਂੋ ਪੁਸ਼ੱਟੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਦੀ� ਮੀਿਟੰਗ� ਿਵੱਚ, ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ
ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਨੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਜ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੱੈਸ
ਕੋਡ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਕੱਪਿੜ� ਦੀ� ਸ਼ੈਲੀ� ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ�
ਮੰਗ� � ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਧ� ਕੀਤੀ�
ਜਾਣੀ� ਚਾਹੀਦੀ� ਹਨ।

1 1 7 ਸਾ ਰੇ  ਸ ਕੂਲ�  ਿਵੱ ਚ  1 1 7
ਮੀ ਿਟੰ ਗ�  ਹੋਈ�

1 0
ਸੰ ਚਾ ਰ  ਦੇ  1 0  ਚੈ ਨਲ

2 3 9 2 3 9  ਵਾ ਧੂ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਔਨਲਾਈਨ  ਿਟੱ ਪਣੀ�

1

2

(CUSD ਅੱਜ, 2 ਿਮੰਟ ਅੱਜ, ਵੱੈਬਸਾਈਟ�, ਫੇਸਬੂਕ,
ਈੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਈਮੇਲ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਿਟੰਗ,
ਟੈਕਸਟ, ਐਪਸ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ)

ਕੀ ਕਲੋਿਵਸ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਦੇ ਡਰੱੈਸ ਕੋਡ � ਸੋਿਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ
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ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
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68%



ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ� ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪਿਰਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਤੱਤ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਸਨ:
 
ਲੇਿਗੰਗਸ: ਸੁਝਾਅ "ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ� ਨਹੀਂ" ਤਂੋ ਲੈ ਕੇ "ਕੋਈ ਪਾਰਦ੍ਰਸ਼ੀ
ਨਹੀਂ," ਤਂੋ "ਜਦਂੋ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ � �ਪਰਲੇ ਪਿਹਰਾਵੇ ਨਾਲ ਢੱਿਕਆ ਜ�ਦਾ
ਹੈ ਉਦਂੋ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ।"
 
ਫੱਟੇ- ਿਚੱਥੜੇ: ਿਚੰਤਾਵ� ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਂੈਟ�/ਸ਼ਾਰਟ� � ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ�
'ਤੇ ਕਂੇਿਦ੍ਰਤ ਹੰੁਦੀ� ਹਨ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤਂੋ ਫਟੇ/ਿਚੱਥੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਬਣਾਈ� ਗਈ� ਸਨ।
 
ਿਨੱਕਰ: ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੰਬਾਈ (ਲੰਬੀ ਿਨੱਕਰ � ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ) ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ�, ਅਤੇ ਐਥਲੈਿਟਕ ਿਨੱਕਰ 'ਤੇ ਜੇਬ� ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
 
ਕੈਮੋਫਲੇਜ: ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਕੈਮੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ
ਿਚੰਤਾਵ� ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਫੌਜੀ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਇਸ
'ਤੇ ਮੁੜ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਫੀਡਬੈਕ

ਮਾਿਪ�  ਦਾ  ਫੀਡਬੈਕ
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ਿਚੰ ਤਾ  ਦਾ  ਖੇ ਤਰ :
ਲਾ ਗੂ  ਕਰਨ  ਦੀ
ਇਕਸਾਰਤਾ

ਨੇ  ਲੈ ਿਗੰਗਸ  ਦੀ  ਸਮੀ ਿਖਆ
ਲਈ  ਿਕਹਾ
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ਲੈ ਿਗੰਗਸ
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ਫੱਟੇ/ ਿਰਪਸ

68%
ਿਨੱਕਰ
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"ਸਟੋਰ� ਿਵੱਚ ਸਟਾਈਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਨਸ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਰਟਸ ਿਬਨ� ਛੇਕ ਜ� ਫਰੇਜ਼ ਦੇ।"
-ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਸਾਈਟ� ਤਂੋ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ
ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਖੇਤਰ*

ਮਾਿਪ� ਨੇ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ

ਸਾਈਟ ਜਵਾਬ� ਤਂੋ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ*

*  Number  of  s i tes  l is t ing area as  top
considerat ion

* Number  of  s i tes  l is t ing area as  top considerat ion



ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਵਾਬ� ਨੇ ਡਰੱੈਸ ਕੋਡ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਜ� ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ।
ਉਹਨ� ਦੇ ਸੋਚਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਕਂੇਿਦ੍ਰਤ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਮਂੈਬਰ� � ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਪਣੇ ਿਨਰਣੇ 'ਤੇ ਨ� ਛੱਿਡਆ ਿਗਆ
ਸੀ।

ਹਾਲ�ਿਕ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਮਤੀ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਘੱਟ ਸਖਤ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ
ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਕ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹੋ ਿਜਹਾ ਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਵਆਪਕ ਸੀ। ਮਾਿਪ� ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ� ਿਟੱਪਣੀ�
ਿਵੱਚਂੋ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਲੇਿਗੰਗਸ, ਛੋਟੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਬਿਰਕਸ, ਮੋਢੇ
ਦੀ� ਪੱਟੀ� ਦੀ ਚੌੜਾਈ/ਕਰੋਪਡ ਟਾਪ, ਅਤੇ ਵਾਲ�/ਿਚਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ� 'ਤੇ ਕਂੇਦਿਰਤ ਹੈ।
 
ਕੱੁਲ 23 ਿਟੱਪਣੀ� ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਿਕ ਪਿਹਰਾਵਾ ਕੋਡ ਔਰਤ� ਪ੍ਰਤੀ
"ਿਜਨਸੀ" ਜ� "ਿਵਤਕਰਾ" ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਂੋ ਿਕ ਕਈ ਿਟੱਪਣੀ� ਨੇ ਡਰੱੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਿਲੰਗ ਿਨਰਪੱਖਤਾ
ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ � ਪ੍ਰਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ/ਜ� ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ
ਇਸਤਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ� ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨ ਲਈ।

ਵਾਧੂ  ਔਨਲਾਈਨ  ਿਵਅਕਤੀਗਤ  ਫੀਡਬੈਕ

ਡਰੱੈਸ  ਕੋਡ  ਸਮੀਿਖਆ  ਫੀਡਬੈਕ

ਲੈਿਗੰਗਸ (77.42%) ਿਰਪਡ / ਫਰੇਡ ਪਂੈਟ (35.48%)

ਿਨੱਕਰ (ਲੰਬਾਈ ਜ� ਜੇਬ) (29.03%) ਇਕਸਾਰਤਾ (25.81%)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ� ਦੀ ਉਮਰ (22.58%) ਕੈਮੋਫਲਾਜ (16.13%)

ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼�

ਿਵਅਕਤੀ� ਦੁਆਰਾ 239 ਿਟੱਪਣੀ�

ਹੋਰ  ਸੁਝਾਅ
ਪੇਸ਼ੇਵਰ  ਖੇਡ  ਟੀਮ� ,  ਿਵੰਨ੍ਹਣ ,  ਜੁੱਤੀ�  ਅਤੇ
ਟੋਪੀ�  'ਤੇ  ਿਵਚਾਰ  ਕਰਨ  ਦੀ  ਬੇਨਤੀ  ਕਰਨ
ਵਾਲੀ�  ਿਟੱਪਣੀ�  ਦਾ  ਵੀ  ਿਜ਼ਕਰ  ਕੀਤਾ
ਿਗਆ  ਸੀ ,  ਪਰ  ਘੱਟ  ਿਗਣਤੀ  ਿਵੱਚ।

ਲਗਭਗ  25  ਿਟੱਪਣੀ�  ਿਵੱਚ  ਲਾਗੂ  ਕਰਨ  ਦੀ
ਇਕਸਾਰਤਾ  ਅਤੇ  ਖਰੀਦਦਾਰੀ  ਦੀ  ਸੌਖ  �  ਿਬਹਤਰ
ਬਣਾਉਣ  ਲਈ  ਇੱਕ  ਿਵਕਲਪ  ਵਜੋਂ  ਸੁਝਾਅ  ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ  ਸੀ

ਵਰਦੀ�

184  ਮਾਪੇ ,  1 7  ਸਟਾਫ਼ ,  38  ਿਵਿਦਆਰਥੀ
31  ਮੌਜੂਦਾ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਮਾਿਪ�/ਸਟਾਫ਼  ਈਮੇਲ  ਨਾਲ  ਮੇਲ

ਨਹੀਂ  ਖ�ਦਾ

ਡਰੈੱਸ  ਕੋਡ  ਿਵੱਚ  ਕੱਪੜੇ  ਲੱਭਣ  ਿਵੱਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ

ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ  ਬੇਨਤੀ  ਦੇ  ਕਾਰਨ  ਵਜਂੋ
ਅਕਸਰ  ਿਜ਼ਕਰ  ਕੀਤਾ  ਜ�ਦਾ  ਹੈ

ਖਾਸ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਟੱਪਣੀ�

55%
ਘੱਟ  ਸਖਤ

42%
ਿਜ ਵਂੇ  ਹੈ  ਛੱ ਡੋ

239
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