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Balsam Al Khalil

Dress Code
DOs & DON'Ts

مثل كل شيء فى الحياة تحتل االتيكيت حيزًا مهمًا في
تصرّ فات المرء اليومية ،وفي كل شيء يرتبط بنمط حياته
ّ
وتشكل
اليومي .ومن بين االمور التي نحرص على االهتمام بها
احدى اولوياتنا الحياتية هي اطاللتنا والمالبس التي نرتديها.
فالمالبس تعطي انطباعًا عن شخصية من يرتديها ،لذا هي
ترتبط تلقائيًا بقواعد اتيكيت معينة يجب ان تعرفيها .

By

• تذكري دائم ًا �سيدتي ان الإنطباع الأول هو العامل الأ�سا�سي لتكوين �صورة عن �شخ�صيتك ،لذلك يجب ان تكوين دائم ًا ب�أبهى ح َلة ولكن دون املبالغة يف ذلك يف �أي
وقت من الأوقات.
• تذكري �أي�ض ًا ان النظافة والرتتيب هما �أهم من ان تظهري مثل  ، Fashionistaلذلك حتى ولو كان مالب�سك من �أجمل و�أغلى املاركات العاملية ،يجب ات تت�أكدي
ان �شعرك يجب ان يكون نظيف ًا و�أظافرك مق َلمة ومرتبة.
• اللبا�س يجب ان يكون دائم ًا طبق ًا للزمان واملكان او املنا�سبة ،لذلك عليك الت�أكد من تفا�صيل اي دعوة تتلقيها حتى ال تتعر�ضي لأي ندم او �إحراج.
• ثياب العمل يجب ان تكون دائما حمت�شمة (تغطية اجل�سم مبعدل  %90من الظاهر) ونظيفة والئقة (القيا�س املنا�سب لك).
• ثياب �أيام العطل يجب ان تكون اي�ض ًا ب�شكل الئق لأنه من املمكن ان تلتقي ب�أ�شخا�ص ذي �أهمية يف �أماكن ال تخطر على بالك.
• ثياب دعوات الكوكتيل تعني الف�ستان الق�صري .ارتدي احلذاء املنا�سب بناء على تفا�صيل الدعوة (داخل القاعات �أو يف احلدائق).
• ثياب احلفالت الر�سمية ت�ستدعي الف�ساتني الطويلة .ز ّينيها باحللى واملجوهرات والأحذية املنا�سبة.
• ارتداء الثوب الأبي�ض يف حفالت الزفاف لي�س م�ستحب ًا �إذ �أنه قد ي�سلط ال�ضوء عليك �أكرث من العرو�س وخ�صو�ص ًا �إذا كان ف�ستانها من النوع الب�سيط.
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• ثياب و�أحذية ال�سفر يجب ان تكون دائم ًا مريحة مع الت�أكد من عدم لب�س �أ�شياء معدنية التي ت�ستدعي الإنذار وبالتايل التفتي�ش ثم الت�أخُ ر.
وأخيرا نقول لك سيدتي ،تسوَ قي بذكاء ،اشتري الضروري وباأللوان
المناسبة لنوعية بشرتك ،لون شعرك ،وتفاصيل جسمك.
زيِني مالبسك باإلكسسوارات والتي ممكن ان ال تكون باهظة الثمن.
إلبسي القطعة اكثر من مرة ولكن بلوكات مختلفة.
وتذكري دائمًا ان اإلبتسامة من أهم األشياء التي تعزز إطاللتك وتألقك.

