
 

Kindergarten Supply list 2018 – 2019 

 1029 – 1028للعام الدراسى  KGطلبات مرحلة 
We are looking forward to having your child in kindergarten. 

The following is a list of supplies that your student will need during 
the first term. 
 

Supplies should be bought to school during the 1st week. Please 
label each item with your child’s first & surname. 

 

يرجى التكرم بتوفير األدوات المدرسية التالية خالل األسبوع األول، 

 على األدوات كلها والشنطة.كما يرجى كتابة اسم الطفل كامالً 
 
A) Hygiene Supplies:-  

  1 box of wipes for class (50 wipes) + 1 packet of wipes in child’s bag daily. 

 باكيت صغير يوضع فى شنطة الطفل يومياً.  + منديل مبلل( 00) علبة مناديل مبللة للفصل

     3 boxes of Kleenex Tissue(500 tissues)               

.منديل بالعلبة( 000) ةعلبة مناديل ورقي 3     

     2 Instant hand Sanitizer                     1 .معقم فورى لليدين  

     1 liquid Dettol                                             2 زجاجة ديتول   

 

B) Class supplies:-  
1) A box of wood pencils (Staedtler H.b or fiber castell). 

لسكا رعلبة اقالم رصاص )شتادلر أو فايب (            

2) 3 sharpeners.    3 براية    

3) 3 Erasers                         3 استيكة             

4) 3 pritt                                بريت 3عدد  

5) 3 crayola crayons (12 crayon per box)         3 لون 21 يوالعلبة الوان شمع كر   

6) 1 cloured construction paper                                    2 فرخ كانسون ملون 

7) 3 Bars of plastecine (Jovy) coloured. صلصال                               3  

8) 1 Fibre pens (washable).            

 



9) Blue file.  

كتابة اسم الطالب على العلبة و الفايل  توضع فى فايل ازرق مع علبة ألوان فلومستر  

10) Sketch of coloured construction 

KGII , KGI فقط                                                                       لـ    سكيتش كانسون ملون  

11) Flask                                                                 )زمزمية خاصة بالطفل )بالستيك 

 

 أى أدوات زجاجيةممنوع منعاً باتاً   
12) 1 plastic Apron 

 مريله للتربيه الفنيه .for Art      مع االحتفاظ بها دائماً فى شنطة الطالب مع كتابة االسم عليها )مريلة بالستيك( 

ل علىاسم الطفالفصل وكتابة نرجو وضع االدوات فى شنطة مع كتابة اسم الطفل عليها واسم  (13  

 جميع األغراض 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 -الكراسات المطلوبة لجميع المراحل:

 
  (English)فايل أحمر بكبسولة  1

 فايل أخضر بكبسولة )عربى( 1

 .ورقة 40 (English)كشكول سطرين جالد أحمر  4

 ورقة. 40د ابي  )عربى( اسطر جال 9كشكول   6

 ورقة. 40  (.Dictation Eng)كشكول سطرين جالد بمبى  2

 

 

 

  (English)فايل أحمر بكبسولة  1

 فايل أخضر بكبسولة )عربى( 1

 ورقة. 60 (English)كشكول سطرين جالد أحمر  3

 ورقة. 60( Math) أزرقجالد  مربعاتكشكول   1

 ورقة. 40)عربى( أخضرجالد  اسطر 9كشكول  6

 ورقة. 60 (Dictation)كشكول جالد بمبى  2

 
 

  (English)فايل أحمر بكبسولة  1

 فايل أخضر بكبسولة )عربى( 1

 ورقة. 40)عربى(  اصفراسطر جالد  9  كشكول 4

 ( Eng)عربى + كراسة رسم كبيرة   1

 ورقة. 60  (.Eng) أحمركشكول سطرين جالد  1

 ورقة. 60  (Math)مربعات جالد أزرق كراسة  1

 -ملحوظة:

 ورقة. 60تكون  KGIورقة واللغة االنجليزية بـ 40عدد الصفحات كل كشكول ال تقل عن      

 بجالد شفاف وكتابة االسماء عليها.  (Booklets)نرجو تغليف الكتب والـ 


