قائمة مستلزمات صف ما قبل الروضة
أعزائي اآلباء /أولياء األمور،
أهلا بكم في صف ما قبل الروضة! إننا نتطلع إلى قضاء عام دراسي رائع ومثير مع
أطفالكم .ولتحقيق ذلك الهدف ،فإننا نطلب اللوازم المدرسية التالية( :يرجى كتابة اسم الطفل
على جميع اللوازم وجعل طفلكم يحضرها معه إلى المدرسة خلل األسبوع األول من
الدراسة).





















لحاف من القماش بمقياس مناسب للقيلولة
ملبس للتغيير عليها اسم الطفل بما في ذلك الملبس الداخلية والجوارب
لحاف خفيف
 2علبتان من المناديل الورقية
 1علبة من األقلم الملونة من نوع ((Crayola
 1علبة من أقلم التظليل من نوع ((Crayola
 1علبة من األقلم الشمعية الملونة من نوع ((Crayola
ملفات 1 :أحمر 1 ،أزرق ،و  1أخضر
 2لفافتان من المناشف الورقية
 2علبتان من المناديل المبلّلة لألطفال ((baby wipes
 2علبتان من المناديل المبللة ماركة ((Clorox/Lysol
 1علبة من األكياس البلستيكية من نوع ( )Ziplocمقاس غالون
 1علبة من األكياس البلستيكية للساندويتشات من نوع ((Ziploc
 1علبة من أقلم التظليل القابلة للمسح من نوع ((EXPO
 1علبة من أقلم الرصاص
 2قلمان من الصمغ من الحجم الكبير
 1مقص لألطفال
 2علبتان من الصابون السائل بمضخة
 1علبة من معقم األيادي
1حزمة من أوراق الكمبيوتر

تبرعات اختيارية:
 . ممحاة من نوع ()Mr. Clean Magic
 رشاش مطهر ()Lysol

شكرا لكم مقدما على تقديم هذه اللوازم المدرسية الضرورية لفصلنا الدراسي!

قائمة اللوازم المدرسية لصف الروضة
أعزائي اآلباء /أولياء األمور،
أهلا بكم في صف الروضة! إننا نتطلع إلى قضاء عام دراسي رائع ومثير مع أطفالكم.
ولتحقيق ذلك الهدف ،فإننا نطلب اللوازم المدرسية التالية( :يرجى كتابة اسم الطفل على
جميع اللوازم وجعل طفلكم يحضرها معه إلى المدرسة خلل األسبوع األول من الدراسة).






















 1كراسة للكتابة بغلف من الورق القاسي باللون األبيض واألسود الرخامي
 2علبتان من المناديل الورقية
 1علبة من األقلم الملونة من نوع ((Crayola
 1علبة من أقلم التظليل من نوع ((Crayola
 1علبة من األقلم الشمعية الملونة من نوع ((Crayola
 5ملفات ذات جيبين (واحد أحمر ،واحد أزرق ،واحد أخضر ،واحد أصفر ،واحد برتقالي)
 1ملف من اختيار طفلكم
 2لفافتان من المناشف الورقية
 2علبتان من المناديل المبلّلة لألطفال ((baby wipes
 2علبتان من المناديل المبللة ماركة ((Clorox/Lysol
 2علبتان من األكياس البلستيكية بسدّادة من نوع ) ،(Ziplocمقاس غالون
 2علبتان من األكياس البلستيكية للساندويتشات بسدّادة ،من نوع )(Ziploc
 1علبة من أقلم التظليل القابلة للمسح من نوع ((EXPO
 2علبتان من أقلم الرصاص
 2قلمان كبيرين للصمغ
 1مقص لألطفال
 2علبتان من الصابون السائل بمضخة
 1علبة من معقم األيادي
1حزمة من أوراق الكمبيوتر
ملبس للتغيير عليها اسم الطفل بما في ذلك الملبس الداخلية والجوارب

تبرعات اختيارية:
 . ممحاة من نوع ()Mr. Clean Magic
 رشاش مطهر ()Lysol

شكرا لكم مقدما على تقديم هذه اللوازم المدرسية الضرورية لفصلنا الدراسي!

قائمة مستلزمات الصف األول
أعزائي اآلباء /أولياء األمور،
مرحبا ا بكم في الصف األول! إننا نتطلع إلى قضاء عام دراسي رائع ومثير مع أطفالكم.
ولتحقيق ذلك الهدف ،فإننا نطلب اللوازم المدرسية التالية( :يرجى كتابة اسم الطفل على
جميع اللوازم وجعل طفلكم يحضرها معه إلى المدرسة خلل األسبوع األول من الدراسة).
























 4كراسة للكتابة بغلف من الورق القاسي باللون األبيض واألسود الرخامي
 2علبتان من المناديل الورقية
 1علبة من األقلم الملونة من نوع ((Crayola
 1علبة من أقلم التظليل من نوع ((Crayola
 1علبة من األقلم الشمعية الملونة من نوع )(Crayola
 6ملفات ذات جيبين (واحد أحمر ،واحد أزرق ،واحد أخضر ،واحد أصفر ،واحد بنفسجي ،واحد برتقالي)
 1ملف من اختيار طفلكم
 2لفافتان من المناشف الورقية
2علبتان من المناديل المبلّلة لألطفال ((baby wipes
 2علبتان من المناديل المبللة ماركة ((Clorox/Lysol
 2علبتان من األكياس البلستيكية بسدّادة من نوع ( ، (Ziplocمقاس غالون
 2علبتان من األكياس البلستيكية للساندويتشات بسدّادة ،من نوع ((Ziploc
 1علبة أقلم تظليل قابلة للمسح ماركة ((EXPO
 2علبتان من أقلم الرصاص
 2قلمان كبيرين للصمغ
 1مقص لألطفال
 2علبتان من الصابون السائل بمضخة
 1علبة من معقم األيادي
1حزمة من أوراق الكمبيوتر
 1حزمة من الورق األبيض المفرق العريض
 1علبة من بطاقات الفهرسة مقياس ((3x5
رزمتان من البطاقات اللصقة ()post-its

تبرعات اختيارية:
 . ممحاة من نوع ()Mr. Clean Magic
 رشاش مطهر ()Lysol

شكرا لكم مقدما على تقديم هذه اللوازم المدرسية الضرورية لفصلنا الدراسي!

