قائمة مستلزمات المدرسة االبتدائية

- 2022

2023

الصف الثاني
•  6دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
•  4حافظات جيب ثالثي الشوكات
• عدد  1علبة أقالم رصاص
•  4دزينات من أقالم الرصاص 2 #
• عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو" (طرف
عريض)
• عبوة من أقالم تحديد الخط العريض من كرايوال
•  1صندوق أقالم تلوين عدد 24
• عدد  4ممحاة (نوع مسطح)
• 1مقص أمان
• 8أعواد صمغ صغيرة
• علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1لتر
• علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1جالون
• 8عبوات عبوات مناديل الوجه
• 1زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
• زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)
• قميص للفن*

الصف الثالث
•  6دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
• عدد  5حافظات جيب ثالثي الشوكات
•  1حزمة بطاقات فهرس ()5x3
• عدد 1علبة أقالم رصاص
•  1مبراة أقالم مرفقة بحاوية براده القلم
•  3دزينات من أقالم الرصاص 2 #
•  1حقيبة قلم رصاص بسحاب
• عدد  2قلم تمييز أصفر
• عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو"(طرف عريض)
•  1عبوة من أقالم تحديد الخط العريض من كرايوال
•  1عبوة أقالم شمعية ملونة
• علبة واحدة من  24قلم تلوين عدد  3ممحاة (نوع مسطح)
• عدد  1مسطرة
•  1وسادة  3بوصات مربعة ورق مالحظات
•  1مقص أمان
•  4أعواد غراء كبيرة
• كيس بالستيكي قابل للغلق بحجم  1جالون
•  8عبوات عبوات مناديل الوجه
• 1زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
• زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)
• قميص للفن *
يجب ارتداء أحذية التنس يوميًا لفصل PE.التربية الرياضية
صا قدي ًما قصير األكمام .
*يمكن أن يكون القميص الفن قمي ً

روضة أطفال
3دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
•
• ملف واحد بجيبين
• عدد  2علبة أقالم رصاص
ً
• دزينة من أقالم الرصاص ( 2 #مشحذ مسبقا)
• عدد  2قلم تحديد
• عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو" (طرف
عريض)
• عبوتين من أقالم تحديد الخط العريض من كرايوال
2صندوق أقالم تلوين  24عدد
•
• عدد  2ممحاة (نوع مسطح)
1مقص أمان)(Fiskars
•
10أعواد صمغ صغيرة
•
• علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1لتر
• علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1جالون
8عبوات عبوات مناديل الوجه
•
1زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
•
• زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)
• قميص للفن*
 1غيار للمالبس
•
الصف االول
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
2ملف واحد بجيبين
عدد  2علبة أقالم رصاص
 3دزينات من أقالم الرصاص ( 2 #مشحذ مسبقًا)
عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو" (طرف عريض)
عبوتين من أقالم تحديد الخط العريض من كرايوال
 2صندوق أقالم تلوين شمعية عدد 24
عدد  2ممحاة (نوع مسطح)
مقص أمان)(Fiskars
10أعواد صمغ صغيرة
علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1لتر
علبة اكياس بالستيكية قابلة للغلق بحجم  1جالون
8عبوات عبوات مناديل الوجه
1زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)
قميص للفن *

قد يُطلب من طفلك أيضًا إحضار لوازم إضافية للمشاريع واألنشطة الخاصة .قد تحتاج بعض اإلمدادات إلى التجديد خالل العام الدراسي .يرجى عدم شراء
Trapper Keepersألنها ال تتناسب مع الطاوالت .

.

قائمة مستلزمات المدرسة االبتدائية
(تابع) 2023-2022
الصف الرابع
•  6دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
• عبوة واحدة من األوراق السائبة
•  4مجلدات بجيبين
•  1مبراة أقالم مرفقة بحاوية نفاياتعدد  1علبة أقالم رصاص
•  4درازن اقالم رصاص رقم 2
• عدد  2قلم تحديد
• عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو" (طرف عريض)
• أقالم خشبية ملونة
• حزمة كرايوال الخط العريض
• علبة اقالم تلوين شمعية عدد 24
•  4أعواد صمغ كبيرة
• مسطرة
•  1منقلة
• مقص أمان  8عبوات عبوات مناديل الوجه
• زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
• زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)

• الصف الخامس
•  6دفاتر تعبير(مسطرة عريضة)
• عبوة واحدة من ورق األوراق السائبة (محكومة بالكلية)
• عدد  5ملفات ذات الجيبين
• 1مبراة مع حاوية لبرادة القلم مرفقة
• علبة اقالم رصاص
•  4درازن اقالم رصاص رقم 2
• عبوة واحدة مكونة من  8أقالم تحديد للمسح الجاف "إكسبو"
• مبراة مع حاوية نفايات مرفقةعلبة اقالم تلوين شمعية عدد 24
• عدد  2ممحاة (نوع مسطح)
• مسطرة
• مقص أمان
•  4أعواد صمغ كبيرة
• 8عبوات عبوات مناديل الوجه
• زجاجة ماء ذات فوهة ضيقة قابلة إلعادة االستخدام
• زوج واحد من السماعات على الرأس (بدون سماعات أذن)

•

يجب ارتداء أحذية التنس يوميًا لفصل PE.التربية الرياضية
صا قدي ًما قصير األكمام
*يمكن أن يكون القميص الفن قمي ً

.
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