
1 Large Crayola colored crayons (Box of 12) Crayolaعلبة اقالم تلوين ماركة 1

1 Crayola washable paints كرايوال–ألوان قابلة للغسل 1

1 Crayola washable markers 1كرايوال–تحديد قابلة للغسل أقالم

1 Faber Castel coloured pencils (Box of 24) (لون24علبة )فايبر كاستل –الوان خشبية 1

2 Staedtler HB pencils with erasers HBStaedter–علبة اقالم رصاص مع ممحاة 2

1 Staedtler white erasers (box) Staedter-بيضاءعلبة محايات1

1 Sharpener with cover .براية مع غطاء1

1 Ruler (15cms) (سم15) مسطرة 1

1 Ruler (30 cms) (سم30)مسطرة 1

1 Highlighters (Pack) أقالم فسفورية علبة1

1 EXPO dry erase White board markers (pack of 4) (ألوان4علبة من ) Expo-قالم تحديد للسبورة البيضاء أ1

1 White board eraser 1محاية السبورة البيضاء

1 Small white board بيضاء صغيرةسبورة1

1 Safety scissors مقص أمن 1

1 Paint brushes (Pack) علبة فرشاة طالء1

4 Large UHU Glue sticks UHU-صمغ كبير 4

5 Clear large zippered bag ملف كبير شفاف مع سحاب5

4 Hand sanitizer معقم اليدين4

1 Wipes منديل مبللة1

2 Kleenex box علبة مناديل ورقية2

Grades 1 and 2 Supply List 2016-17                   
2017-2016الصف األول والثاني األبتدائي الطلبات المدرسية لطالب قائمة 

• Please note  a few item may need to be 
replenished mid-school year

جديد يرجي العلم بأن بعض األدوات يمكن أن تحتاج الت•

في منتصف العام الدراسي

• Personal belongings should always be 
labeled

.يجب كتابة األسم علي المتعلقات الشخصية•



1 Crayola washable markers 1كرايوال–تحديد قابلة للغسل أقالم

1 Faber Castel coloured pencils (Box of 24) (لون24علبة )فايبر كاستل –الوان خشبية 1

5 Staedtler HB pencils with erasers HBStaedter–علبة اقالم رصاص مع ممحاة 2

1 Staedtler white erasers (box) Staedter-بيضاءعلبة محايات1

2 Sharpener with cover .براية مع غطاء1

1 Ruler (15cms) (سم15) مسطرة 1

1 Ruler (30 cms) (سم30)مسطرة 1

1 EXPO dry erase White board markers (pack of 4) (ألوان4علبة من ) Expo-قالم تحديد للسبورة البيضاء أ1

1 White board eraser 1محاية السبورة البيضاء

1 Safety scissors مقص أمن 1

3 Large UHU Glue sticks UHU-صمغ كبير 4

5 Snap Folders (Good Quality) مع زر الكبسملف5

1 Hand sanitizer معقم اليدين4

2 Kleenex box علبة مناديل ورقية2

Grades 3, 4, 5 and 6 Supply List 2016-17
2017-2016الصف الثالث حتي السادس االبتدائى الطلبات المدرسية لطالب قائمة 

• Please note  a few item may need to be 
replenished mid-school year

جديد يرجي العلم بأن بعض األدوات يمكن أن تحتاج الت•
.في منتصف العام الدراسي

• Personal belongings should always be 
labeled

.يجب كتابة األسم علي المتعلقات الشخصية•



2 Large Crayola colored crayons (Box of 12) (لون12)Crayolaعلبة اقالم تلوين ماركة 1

1 Crayola washable paints كرايوال–ألوان قابلة للغسل 1

1 Crayola playdough (pack) كرايوال-علبة لعبة العجين 1

2 Crayola washable markers 1كرايوال–تحديد قابلة للغسل أقالم

2 Faber Castel coloured pencils (Box of 24) (لون24)فايبر كاستل –الوان خشبية 1

1 Faber Castel tripod grip pencils (pack) علية أقالم رصاص قبضة ترايبود1

1 Staedtler HB pencils with erasers HBStaedter–علبة اقالم رصاص مع ممحاة 2

3 Staedtler large white erasers Staedter-بيضاء كبيرة محايات3

1 Sharpener with cover .براية مع غطاء1

1 Ruler (15cms) (سم15) مسطرة 1

1 Highlighters (Pack) أقالم فسفورية علبة1

2 EXPO dry erase White board markers (pack of 4) (ألوان4علبة من ) Expo-قالم تحديد للسبورة البيضاء أ1

1 White board eraser 1محاية السبورة البيضاء

1 Small white board بيضاء صغيرةسبورة1

1 Safety scissors مقص أمن 1

1 Paint brushes (Pack) علبة فرشاة طالء1

6 Large UHU Glue sticks UHU-صمغ كبير 4

5 Clear large zippered bag .ملف كبير شفاف مع سحاب5

3 Hand sanitizer معقم اليدين4

1 Wipes منديل مبللة1

2 Kleenex box علبة مناديل ورقية2

1 Extra pair of labelled dress مالبس إضافية مع كتابة األسم عليها1

• Please note  a few item may need to be 
replenished mid-school year

جديد يرجي العلم بأن بعض األدوات يمكن أن تحتاج الت•

في منتصف العام الدراسي

• Personal belongings should always be 
labeled

.يجب كتابة األسم علي المتعلقات الشخصية•

Kindergarten Supply List 2016-17                   
2017-2016أولي وثانية روضة قائمة الطلبات المدرسية لطالب 


