School Supplies – Grade 3
All Grade Three students must
bring the following supplies to
school. Please send these to your
classroom teacher by Sunday,
September 8th, 2019.

•4 large yellow UHU glue sticks
•1 small pack oil pastel
•2 packs Faber Castel colored pencils
•1 box of 12 washable color markers
•1 pack fine tip color markers (12 count)
•1 set of highlighters (set of 4)
•5 boxes of Staedtler HB pencils
•1 box of erasers (Staedtler)
•3 pencil sharpeners with cover
•1 pair of scissors
•1 set of EXPO dry erase makers (4 colors)
•1 Whiteboard Eraser
•6 boxes of Kleenex tissue
•1 bottle antibacterial hand gel
•2 packages of hand wipes
•5 Zippered bags for Communication books, Arabic and Islamic books and
homework
•2 packs of sticky notes (4*4 - multicolored)
•1 pack of colored construction paper (A4)
•1 pack of white printer paper (A4)
•2 Rulers (30 cm)
•1 Box of disposable mask

Note:
•These supplies will be shared among all students. Please label all of your child’s belongings – inner tags on all
clothing/uniforms, bags, shoes, textbooks and notebooks.
•The disposable mask is specifically for students who face issues like asthma or airborne allergies.
*This is a conservative list of supplies that we think we will need this year. We may need to send another list if our
supplies decrease throughout the year.

اﻷدوات المكتبية  –2-الصف الثاني اﻻبتدائي
يجب على جميع طﻼب الصف الثاني إحضار
اﻷدوات المدرسية التالية .وإرسالها إلى
معلم الصف قبل يوم اﻷحد  8سبتمبر 2019

عدد ) (5عبوات كبيرة من الصمغ الﻼصق أصفر اللون من أوهو
عدد ) (1عبوة أقﻼم تحديد كرايوﻻ )عدد  12 – 8لون(
عدد ) (3عبوة من ألوان الخشب "فايبر كاسيل" )عدد  24لون(
عدد ) (4علبة أقﻼم رصاص من ستادتلير إتش بي بمحايات
عدد )  (1عبوة محايات بيضاء
عدد ) (1مقص
عدد ) (6علب محارم كلينكس
عدد ) (1مجموعات من اﻷقﻼم الجافة القابلة للمسح من إكسبو ) 4ألوان(
عدد ) (1ممسحة سبورة بيضاء
عدد ) (1سبورة بيضاء صغيرة
عدد ) (2عبوة جل لغسيل اليد مضاد الجراثيم
عدد ) (4عبوات من المناديل المبللة
عدد ) (3دوسية بسحاب )سستة( لكراسات التواصل وكتب اللغة العربية وكتب
التربية اﻹسﻼمية والواجب المنزلي
عدد ) (1مجموعة من ألوان الماء القابلة للغسل
مجموعة واحدة من ) (4مغناطيسات
عدد ) (1عبوة من أوراق الطباعة بيضاء )(A4
عدد ) (1مسطره
عدد ) (1عبوة من اﻻربطة المطاطية
عدد ) (1عبوة من قناع الوجه

مﻼحظة :يتشارك الطﻼب اﻷدوات المدرسية .يرجى وضع أسم ابنك  /ابنتك على جميع المتعلقات – المﻼبس الداخلية
 /الزي المدرسي والحقائب واﻷحذية والكتب المدرسية والدفاتر.
القناع هو خصيصا للطﻼب الذين يواجهون مشاكل مثل الربو أو حساسية الجو
في حال نفاذ اﻷدوات المدرسية خﻼل العام الدراسي سوف نقوم بإرسال قائمة أخرى.

