قائمة لوازم المدرسة في
JONES CENTER
يمكن أن يحضر الطالب سماعات أذن أو سماعات رأس (بشرط أال تتعدى قيمتها  10دوالرات)

الروضة

1

الكمية

المنتج

 2لكل طالب

دفتر إنشاء ( Composition
)notebooks

 2لكل طالب

أقالم ألوان شمعية عدد 24

علبة واحدة

صمغ إلمر ()Elmer’s glue

طقم واحد
عبوة واحدة

2

 4لكل طالب

3

دزينتان ( 24قطعة)

أقالم رصاص رقم 2

الكمية

المنتج

 2لكل طالب

دفتر إنشاء ( Composition
)notebooks

علبة واحدة

صمغ إلمر ()Elmer’s glue

طقم واحد

4

5

أقالم فلوماستر تقليدية قابلة للغسل
()washable markers
عبوة أوراق سائبة ( Loose
)leaf paper
دفتر بسلك حلزوني ( Spiral
)notebooks
)عساو ريطست(

عبوة واحدة
 4لكل طالب

أقالم فلوماستر تقليدية قابلة للغسل
()washable markers
عبوة أوراق سائبة ( Loose
)leaf paper
دفتر بسلك حلزوني ( Spiral
)notebooks
(تسطير واسع)

دزينتان ( 24قطعة)

أقالم رصاص رقم 2

الكمية

المنتج

 1لكل طالب

دوسيه  2بوصة

 2لكل طالب

دفتر إنشاء ( Composition
)notebooks

 4لكل طالب
 5لكل طالب
طقم واحد
عبوة واحدة

دزينتان ( 24قطعة)
تم التحديث في مارس/آذار 2018

6
7
8

الكمية

المنتج

دزينتان ( 24قطعة)

أقالم رصاص رقم 2

 5لكل طالب

ملفات ملونة بها جيوب ومشابك
ربط

عبوتان

عبوة أوراق دفتر

 3لكل طالب

كراسات إنشاء

سوف يستخدم الطالب في حجرة صف المهارات
األساسية قائمة لوازم المدرسة كما هو مذكور
أعاله

9
10

الكمية

المنتج

عبوتان

عبوة أوراق دفتر

 1لكل طالب

دوسيه  1بوصة

11

 3دزينات

أقالم رصاص رقم 2

12

عبوة واحدة

فواصل تقسيم
ةعومجم من 5

لوازم اختيارية
هذه اللوازم تساعد في دعم احتياجات بيئة التعلم ولكنها غير إلزامية
للعملية التعليمية

أقالم صمغ

مناديل

مناديل كلوركس المبللة

ملفات ملونة بها جيوب وبدون
مشابك ربط
أقالم فلوماستر تقليدية قابلة للغسل
()washable markers
عبوة أوراق سائبة ( Loose
)leaf paper

مساطر

أقالم تحديد
()Highlighters

معقم لليدين

مقلمة

محايات

المزيد من المناديل

أقالم رصاص رقم 2

أقالم فلوماستر قابلة للمسح الجاف
()Dry Erase Markers
أوراق المالحظات الالصقة
()Post-it Notes
أكياس زيبلوك التي تغلق بسحاب
سعة جالون
أكياس زيبلوك التي تغلق بسحاب
مقاس الشطائر

