قائمة لوازم المدرسة للعام الدراسي 2020-2019
الصف
يسار دلا

مرحلة
الروضة

الصف
األول

الصف
الثاني

اللوازم األساسية
 1دوسيه  1بوصة
 2أقالم ألوان شمعية عدد 24
 4ملفات ملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
بالستيك موحد اللون بجيوب
 2ملف
ي
كبية
صمغ
أقالم
6
ر
ر
فلوماسي ( )washable markersتقليدية قابلة
 1علبة أقالم
للغسل
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
بسلك
دفي
2
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  5بوصة
ر
فلوماسي ( )washable markersقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
2
 1دوسيه  1بوصة
 2أقالم ألوان شمعية عدد 24
 5ملفات ملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
2
كبية
 4أقالم صمغ ر
ر
فلوماسي ( )washable markersتقليدية قابلة
 1علبة أقالم
للغسل
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
بسلك
دفي
4
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
كبية (يفضل البيضاء)
 1ممحاة أقالم رصاص ر
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  5بوصة
ر
فلوماسي ( )dry erase markersقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف
 1دوسيه  1بوصة
 2أقالم ألوان شمعية عدد 24
 5ملفات ملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
2
كبية
 4أقالم صمغ ر
ر
فلوماسي ( )washable markersتقليدية قابلة
 1علبة أقالم
للغسل
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
بسلك
دفي
4
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
كبية (يفضل البيضاء)
 1ممحاة أقالم رصاص ر
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  5بوصة
ر
فلوماسي ( )dry erase markerقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف

اللوازم االختيارية
مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت،
مقاس الشطائر ،أو مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
كبية (يفضل البيضاء)
رصاص
ممحاة أقالم
ر
*مبان مدارس AVID
ي
(متي)
دوسيه  1.5بوصة به جيب شفاف يف األمام ر
 2ملف متعدد الجيوب

مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت،
مقاس الشطائر ،أو مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
*مبان مدارس AVID
ي
(متي)
األمام
ف
شفاف
جيب
دوسيه  1.5بوصة به
ر
ي
 5ملفات متنوعة ثالثية الثقوب (بدون مشابك ربط)
فواصل تقسيم للمجلدات 7 :فواصل ملونة متنوعة
مقلمة

مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت ،أو
مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
*مبان مدارس AVID
ي
(متي)
دوسيه  2بوصة به جيب شفاف يف األمام ر
 5ملفات متنوعة ثالثية الثقوب (بدون مشابك ربط)
فواصل تقسيم للمجلدات 7 :فواصل ملونة متنوعة
مقلمة

الصف
يسار دلا

الصف
الثالث

الصف
الرابع

الصف
الخامس

مدارس
AVID

اللوازم األساسية
 1دوسيه  1بوصة
 1مجموعة بها  5فواصل تقسيم
 2أقالم ألوان شمعية عدد 24
 5ملفات ملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
2
كبية
 2أقالم صمغ ر
ر
فلوماسي ( )washable markersتقليدية قابلة
 1علبة أقالم
للغسل
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
بسلك
دفي
4
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
كبية (يفضل البيضاء)
 1ممحاة أقالم رصاص ر
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  7بوصة
ر
فلوماسي ( )dry erase markersقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف
سماعات أذن/سماعات رأس
 1دوسيه  1بوصة
 1مجموعة بها  5فواصل تقسيم
 1قلم تحديد
 1مجموعة ألوان خشبية
 5ملفاتملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
2
كبية
 2أقالم صمغ ر
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
دفي بسلك
4
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
كبية (يفضل البيضاء)
 1ممحاة أقالم رصاص ر
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  7بوصة
ر
فلوماسي ( )dry erase markersقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف
سماعات أذن/سماعات رأس
 1دوسيه  1بوصة
 1مجموعة بها  5فواصل تقسيم
 1سماعات أذن/سماعات رأس
 1مجموعة ألوان خشبية
 5ملفات ملونة متنوعة تحتوي عىل جيوب ومشابك ربط
ر
دفي إنشاء ()composition notebook
4
كبية
 2أقالم صمغ ر
ر
حلزون (غالف موحد اللون)
دفي بسلك
3
ي
 24أقالم رصاص صفراء رقم 2
كبية (يفضل البيضاء)
 1ممحاة أقالم رصاص ر
 1علبة للوازم المدرسة
 1مقص مقاس  7بوصة
ر
فلوماسي ( )dry erase markersقابلة للمسح
 1علبة بها  4أقالم
الجاف

اللوازم االختيارية
مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت ،أو
مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
*مبان مدارس AVID
ي
دوسيه  2بوصة به جيب شفاف يف األمام
 5ملفات متنوعة ثالثية الثقوب (بدون مشابك ربط)
فواصل تقسيم للمجلدات 7 :فواصل ملونة متنوعة
مقلمة

مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة (يفضل مقاس  3×3بوصة)
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت ،أو
مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
*مبان مدارس AVID
ي
دوسيه  2بوصة به جيب شفاف يف األمام
 5ملفات متنوعة ثالثية الثقوب (بدون مشابك ربط)
فواصل تقسيم للمجلدات 7 :فواصل ملونة متنوعة
مقلمة

مناديل
معقم لليدين
أوراق المالحظات الالصقة (يفضل مقاس  3×3بوصة)
أكياس بالستيكية تغلق بسحاب (زيبلوك) (سعة جالون ،كوارت ،أو
مقاس الوجبات الخفيفة)
مناديل مبللة معقمة
قلم تحديد ()Highlight
*مبان مدارس AVID
ي
دوسيه  2بوصة به جيب شفاف يف األمام
 5ملفات متنوعة ثالثية الثقوب (بدون مشابك ربط)
فواصل تقسيم للمجلدات 7 :فواصل ملونة متنوعة
مقلمة
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