Anchorage School District

Cultural Regalia

Isinulat na may konsultasyon mula sa Native Advisory Committee, Student Advisory
Board, ASD Secondary Leadership at mga punong-guro ng high school, mga Native
Leadership club, Multicultural Education Concerns Advisory Committee, at mga
dalubhasa ng kultura ng Alaska Native.
Ang mga magtatapos na estudyante ay inaasahang magsuot ng kasuotan na
karaniwang isinusuot para sa seremonya ng pagtatapos sa kanilang paaralan, kasama
ang mga partikular na eksepsiyon na nakabalangkas sa ibaba.
Maaaring palamutihan ng isang estudyante ang cap, toga, o stole na nakagawiang
isinusuot sa kanilang paaralan gamit ang mga tradisyonal na bagay na pantribo na
sagisag o kinikilalang mga bagay na may kahalagahang pangkultura.
Higit pa rito, maaaring piliin ng isang estudyante na palitan ang cap ng pagtatapos ng
pangkulturang kasuotan sa ulo.
Para sa layunin ng protokol na ito, ang mga sumusunod na bagay ay may mga
sumusunod na kahulugan:
1. Ang ibig sabihin ng “Adornment” ay isang bagay na nakakabit sa, o isinusuot sa,
cap, gown, at stole na karaniwang isinusuot sa mga seremonya ng pagtatapos ng
paaralan
2. Ang ibig sabihin ng “Cultural regalia” ay pormal na damit na ginagamit sa mga
kinikilalang gawi at tradisyon ng isang partikular na grupo ng mga tao
Ang mga palamuti ay hindi dapat magsama ng anumang alpabetikong titik maliban
sa (mga) pangalan ng estudyante o mga numero maliban sa nagtapos na klase (hal.
Klase ng 2022). Ang iba pang nakasulat na mga pahayag, parirala, o slogan ay hindi
pinahihintulutan bilang mga palamuti. Ang mga mag-aaral na hindi nakikilahok sa
mga pangkulturang sagisag at palamuti ay hindi pinahihintulutan na may nakasulat sa
kanilang mga cap o gown.
Wala sa regulasyong pang-administratibong ito ang dapat ipakahulugan na maglilimita
sa pagpapasya at awtoridad ng distrito ng paaralan na ipagbawal ang isang bagay na
malamang na magdulot ng malaking pagkagambala ng, o materyal na panghihimasok
sa, seremonya ng pagtatapos.

Bakit?
•
•
•
•

Parangalan ang mga pamana ng ating mga estudyante
Igalang ang pagkakaiba-iba na kinakatawan sa ating Distrito
Magtiwala sa mga pamilya upang igalang ang iyong pamana
Pagdiriwang ng mga tagumpay sa kultura na humubog
sa pagkakakilanlan ng ating mga high school

Ano?

• Huwag mag -atubiling palamutihan ang iyong cap at
gown na may pormal na kasuotang pangkultura
• Huwag mag -atubiling palitan ang iyong cap ng isang
pormal na pangkulturang gamit sa ulo.
• Huwag magsuot ng nakakagambala o naaangkop na kasuotang pangkultura

Kailan?

• Mga Seremonya ng Pagtatapos ng ASD High School

Paano?

Para sa isang matagumpay at inklusibong pagtatapos,
ang magalang na pagsunod sa Mga Patakaran ng Lupon
at Mga Regulasyon sa Administrasyon na nauukol sa
Cultural Regalia ay isang magkabahaging responsibilidad
ng mga paaralan, pamilya, pinuno, at mga embahador ng
kultura.
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