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AUBURN                 THE SCHOOL WHICH PROVIDES 
NORTH                       ‘THE BEST OF ALL WORLDS FOR 21ST CENTURY LEARNERS’ 
PUBLIC                         100 Adderley Street, AUBURN NSW 2144     Phone: 9748 1036 
SCHOOL                      auburnnth-p.school@det.nsw.edu.au 
   

TURKISH TRANSLATION 

                      

21 Kasım 2017 

Sevgili Veliler,  

Geçtiğimiz Temmuz ayında veli toplantısı kararıyle okul üniformalarının değişikliği için 

okulumuz idaresine onaylanması için bir tavsiye kararı gönderilmiştir. 

Bu tavsiyeler okulumuz idaresince Kabul edilmiş olup aşağıda liste halinde yazılmıştır: 

Lütfen dikkat ilgili üniforma mağazası 15 Aralık’ta kapanacak ve yeniden 2 Ocak’ta açılacaktır.  

Üniforma mağazasında yazlık üniformalar 10 Ocak 2018’den itibaren mevcut olacaktır. 

Mark Harris 

Müdür  
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OKUL AMBLEMİ YENİLENMESİ 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

 

Auburn North  

İlkokulu amblemi  

 

 

 Amblemde Mavi ve kırmızı 

işaret ile beyaz dış hatların 

olması öngörülüyor.  

 

 Bütün çeşitlerde 

nakışlanacaktır. 

 

 

İNDİRİM YAPILMIŞ ÇEŞİTLER 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

 
Kraliyet mavisi Spor 

Malzemeleri 

Erkekler  şort $22 (şimdi $11) 

Erkekler uzun pantolon $28 

(şimdi $14) 

Erkekler/Kızlar spor 

pantolonları $28 (şimdi $14) 

Kızlar Etek $22 (Şimdi $11) 

 Bu çeşit KALDIRILMIŞTIR. 

 

 Bu çeşitler 2018 yılında 

giyilecektir.  

 

 Bu çeşitler ilgili mağaza 

tarafından %50 indirimle syok 

bitene kadar satılacaktır.  

 

 
Erkekler ve Kızlar Lacivert 

pantolonları  

 

Fiyatı: $28 

 

 2018 yılı kiş sezonunda spor alt 

giysisi olarak giyilebilir. 

 

 2019 yılında bu çeşit artık 

üniforma OLMAYACAKTIR.,  
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ERKEKLER VE KIZLAR ÜNİFORMA DEĞİŞİKLİĞİ 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

  

Erkek ve kız Spor Tişötleri 

Uzun ve kırmızı Polo  

 

Fiyatı: $25. 

 YENİ bir çeşit.. 

 

 Kış sporları için.  

 

 2018 yılında satın alınabilir. 

 
Erkek ve kızlar  Mikrofiber 

yandan kırmızı şeritli ve 

Auburn North Okul amblemli 

şort. 

 

Fiyatı: $25 

 YENİ bir çeşit. 

 

 2018 yılında satın alınabilir  

(mecburi değil) 

 

 2019 yılından itibaren bu çeşit 

mecburi olacaktır. 

 

Erkek ve kızlar  Mikrofiber 

yandan kırmızı şeritli ve 

Auburn North Okul amblemli 

pantolon. 

Fiyatı: $35 

 YENİ bir çeşit. 

 

 Nisan 2018 tarihinden itibaren 

satılacaktır.( Mecburi değildir.)  

 

 

 2019 yılından itibaren bu çeşit 

mecburi olacaktır. 

 

Erkek ve kızlar  Mikrofiber 

yandan kırmızı şeritli ve 

Auburn North Okul amblemli 

ceket. 

Fiyatı: $40 

 

 YENİ bir çeşit. 

 

 Nisan 2018 tarihinden itibaren 

satılacaktır.( Mecburi değildir.)  

 

 2019 yılından itibaren bu çeşit 

mecburi olacaktır. 
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YENİ KIŞ MİKROFİBER SPOR TAKIM KIYAFETİ 

$20’LIK HEDİYE KUPONU (UZUN MIKROFİBER PANTOLON VE CEKET) 

2018 yılında, okulumuz her öğrenciye Kış Mikrofiber spor takım kıyafetinin alınmasında 

katkı sağlanması açısından $20’lık bir hediye kuponu verilecektir.  Bunun fiyatı 

normalde $75’dır. 

Şu andaki öğrenciler için bu hediye kuponu kullanma süresi sadece bir hafta içindir. 

Velilerimize yardımcı olmak amacıyle bizler bu spor takım giysisinin satışını okulumuzda 

bu kuponların geçerliliği süresince yapacağız. 

Daha fazla bilgi sizlere gelecek senenin birinci döneminin ortasında bu kıyafetlerin 

hazır olmaya başlandığı zaman verebileceğiz. 

Okulumuza yapılacak yeni kayıtlara da bu hediye kuponları verilecektir. 

  

ERKEKLER ÜNİFORMA DEĞİŞİKLİĞİ 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

 

Erkekler kısa kollu mavi yakalı 

Auburn North Okulu üniforması 

Fiyatı: $25 

 YENİ yazlık erkek üniforması. 

 

 Aralık 2017 tarihinden itibaren 

satın alınabilir. 

 

 Okulumuz idaresi bütün erkek 

öğrencilerin yakalı gömlek 

giymelerini teşvik etmektedir.. 

 

 

Erkekler uzun kollu mavi yakalı 

Auburn North Okulu üniforması 

Fiyatı: $26 

 

 YENİ kışlık erkek üniforması. 

 

 2018 yılından itibaren. 

 

 Okulumuz idaresi bütün erkek 

öğrencilerin yakalı gömlek 

giymelerini teşvik etmektedir.. 
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Erkekler gök mavisi kısa kollu  

Polo Auburn North Okulu 

Amblemli tişörtü 

 

Fiyatı: $24 

 Amblemi yenilendi. 

 

 Mağaza bu çeşidi az sayıda 

bulunduracaktır. 

 

 2019 yılından itibaren  mağaza 

bu çeşiti hazır bulundurmayıp 

sadece sipariş olarak 

yapacaktır. 

 

Erkekler gök mavisi kısa kollu  

Polo Auburn North Okulu 

Amblemli tişörtü 

 

Fiyatı: $25 

 Bu YENİ çeşit 2018 yılından 

itibaren satın alınabilecektir. 

 

 Mağaza bu çeşiti az sayıda 

bulunduracaktır. 
 

 2019 yılından itibaren  mağaza 

bu çeşiti hazır bulundurmayıp 

sadece sipariş olarak 

yapacaktır. 
 

 
Erkekler uzun gri pantolon 

 

Fiyatı: $28 

 2018 yılından itibaren erkekler 

kış ,üniforması olarak sadece 

bu pantolonu giyebileceklerdir..  

 

 Spor pantolonları sadece spor 

günlerinde giyilecektir. 
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ERKEKLER VE KIZLAR KAZAK/CEKET DEĞİŞİKLİĞİ 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

 

 

Erkek ve kız ceketleri 

 

Fiyatı: $50 

 

 Fermuarlar bir önceki 

düğmelerin yerini alacak artık 

fermuarlı olacaktır. 

 

 

Erkek ve kızlar kazakları 

 

Fiyatı: $30 

 

 Amblem yenilenecektir. 

 

 

KIZ ÜNİFORMALRINDAKİ DEĞİŞİKLİK 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

 

Kiz elbiseleri– Kısa kollu  

Fiyatı: $42 

 

Kiz elbiseleri– Uzun kollu  

Fiyatı: $52 

 

 

 Kumaşı bir öncesine nazaren 

daha kalın olacak ve buna ek bir 

ücret istenmeyecektir. 

 

 Velilerin arzularına göre yeni 

uzun kollu üniforma elbisesi 

sağlanabilecektir. 

 

 Bedenler 10-14 olup kısıtlı 

sayıda bulunacaktır. 
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BOYS AND GIRLS HATS 

FOTOĞRAF ÇEŞİT SONUÇ 

  

ERkekler ve Kızlar kep 

şeklindeki şapkalr 

 

Fiyatı: $9 (2017 Fiyatı) 

 

Fiyatı: $10 (2018 Fiyatı) 
 

 

 

 Amblem yenilenecektir. 

 

 Şu anda şapkalar okul ofisinden 

satın alınabilir. 

 

 Üniforma mağazası 2018 

yılından itibaren şapka satışını 

da ayrıca yapacaktır.. 

 

 

 

 

 

Erkekler ve Kızlar yuvarlak 

ense koruyucu şapkası 

 

Fiyatı: $9 (2017 Fiyatı) 

 

Fiyatı: $12 (2018 Fiyatı) 

 Amblem yenilenecektir. 

 

 Şu anda şapkalar okul ofisinden 

satın alınabilir. 

 

 Üniforma mağazası 2018 

yılından itibaren şapka satışını 

da ayrıca yapacaktır . 
 


