پری کنڈر گارٹن کے سامان کی فہرست
مکرمی والدین  /سرپرست:
پری کنڈرگارٹن میں خوش آمدید! ہم آپکے بچوں کے لیے ایک پُرلطف اور کامیاب سال
کے متمنی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اشیاء کی درخواست
کر رہے ہیں( :براہ کرم تمام اشیاء پر اپنے بچے کے نام کا لیبل لگائیں اور اپنے بچے
کےذریعےاسکول کے پہلے ہفتے میں انہیں بجھوائیں)۔





















سونے کے لیے ناپ کی کرب چادر
زیرجامہ اور موزے سمیت اپنے بچے کے تبدیلی کے کپڑوں پر بچے کے نام کے لیبل لگائیں
ہلکا کمبل
 2ڈبے ِٹ ّ
شو
 1ڈبہ کریوال رنگین پینسلوں کا
 1ڈبہ کریوال مارکرز
 1ڈبہ  24کریوال کریونس کا
فولڈرز :ا الل۔  1نیال اور  1ہرا
 2رول پیپر ٹاؤلز
ایک ڈبہ بیبی وائپس
الئیسول ( )Lysolوائپس کے  2ڈبے
 1ڈبہ گیلن سائز کے بیگز
 1ایک گیلن سائز کے زپ الک بیگس
 1پیکٹ خشک ( )Expoمٹانے والے مارکرز
 1ڈبہ پینسل
 2جمبو گلو اسٹیکس
 1بچوں کی قینچی
 2صابن کے پمپ ڈسپینسر
 1ہاتھوں کا جراثیم ُکش
 1دستہ (پیک) کمپیوٹر کاغذ

اختیاری عطیات:
 مسٹر کلین میجیک اریسر (کسی بھی برانڈ کے)
 الئیسول ( )Lysolاسپرے

ہماریے کالس روموں کو ان ضروریات کی فراہمی کا پیشگی شکریہ!

کنڈر گارٹن کے سامان کی فہرست
مکرمی والدین  /سرپرست:
کنڈرگارٹن میں خوش آمدید! ہم آپکے بچوں کے لیے ایک پُرلطف اور کامیاب سال کے
متمنی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اشیاء کی درخواست کر
رہے ہیں( :براہ کرم تمام اشیاء پر اپنے بچے کے نام کا لیبل لگائیں اور اپنے بچے کے
زریعےاسکول کے پہلے ہفتے میں انہیں بجھوائیں)۔





















ایک سخت کور کی کالی سفید ماربل نوٹ بُک
 2ڈبے ِٹ ّ
شو
 1ڈبہ کریوال رنگین پینسلوں کا
 1ڈبہ کریوال مارکرز
 1ڈبہ  24کریوال کریونس کا
 5دو جیب واال فولڈر ( 1الل 1 ،نیال 1 ،پرو اور  1نارنگی)
 1اپنے بچے کی پسند کا فولڈر
 2رول پیپر ٹاؤلز
ایک ڈبہ بیبی وائپس
الئیسول ( )Lysolوائپس کے  2ڈبے
 2ڈبہ گیلن سائز کے بیگز
 2ایک گیلن سائز کے زپ الک بیگس
 1پیکٹ خشک ( )Expoمٹانے والے مارکرز
 2ڈبے پینسل
 2جمبو گلو اسٹیکس
 1بچوں کی قینچی
 2صابن کے پمپ ڈسپینسر
 1ہاتھوں کا جراثیم ُکش
 1دستہ ( پیک) کمپیوٹر کاغذ
زیرجامہ اور موزے سمیت اپنے بچے کے تبدیلی کے کپڑوں پر بچے کے نام کے لیبل لگائیں

اختیاری عطیات:
 مسٹر کلین میجیک اریسر (کسی بھی برانڈ کے)
 الئیسول ( )Lysolاسپرے

ہماریے کالس روموں کو ان ضروریات کی فراہمی کا پیشگی شکریہ!

پہلے گریڈ کے لیے سامان کی فہرست
مکرمی والدین  /سرپرست:
پہلے گریڈ میں خوش آمدید! ہم آپکے بچوں کے لیے ایک پُرلطف اور کامیاب سال کے
متمنی ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم مندرجہ ذیل اشیاء کی درخواست کر
رہے ہیں( :براہ کرم تمام اشیاء پر اپنے بچے کے نام کی چٹھی لگائیں اور اپنے بچے
کے زریعےاسکول کے پہلے ہفتے میں انہیں بجھوائیں)۔























 4سخت کور کی کالی سفید ماربل نوٹ بُک
 2ڈبے ٹِ ّ
شو
 1ڈبہ کریوال رنگین پینسلوں کا
 1ڈبہ کریوال مارکرز
 1ڈبہ  24کریوال کریونس کا
 6دو جیب واال فولڈر ( 1الل 1 ،نیال 1 ،نارنگی 1 ،جامنی اور  1ہرا)
 1اپنے بچے کی پسند کا فولڈر
 2رول پیپر ٹاؤلز
ایک ڈبہ بیبی وائپس
الئیسول ( )Lysolوائپس کے  2ڈبے
 2ڈبہ گیلن سائز کے بیگز
 2ایک گیلن سائز کے زپ الک بیگس
 1پیکٹ خشک ( )Expoمٹانے والے مارکرز
 2ڈبے پینسل
 2جمبو گلو اسٹیکس
 1بچوں کی قینچی
 2صابن کے پمپ ڈسپینسر
 1ہاتھوں کا جراثیم ُکش
 1دستہ ( پیک) کمپیوٹر کاغذ
وسیع الئینوں والے کھلے کاغذوں کے  1پیکٹ
 1پیکٹ  3x5سفید انڈیکس کارڈز
 2پیکٹ پوسٹ اٹ )(post-its

اختیاری عطیات:
 مسٹر کلین میجیک اریسر (کسی بھی برانڈ کے)
 الئیسول ( )Lysolاسپرے

ہمارے کالس رومز کے لیے ان ضروریات کی فراہمی کا پیشگی شکریہ!

