
Kindergarten Supply list 2020 – 2021 
 0201 – 0202للعام 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 brought 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، كما يرجى كتابة 

 على األدوات كلها والشنطة.اسم الطفل كامالً 
A) Home supplies kept in home:-         

طلبات تكون بالمنزل لعمل الواجب         
1) 2 wood pencils (Staedtler H.b or fiber castell). 

لساقالم رصاص )شتادلر أو فايبر كا 2 (            

2) 1 sharpener.    1 براية    

3) 1 Eraser                         1 استيكة             

4) 1 crayola crayons (12 crayon per box)         1 لون 12 يوالعلبة الوان شمع كر   
 

B) Hygiene Supplies kept in classes:-                                 )هــام(       
                                                                       

  1 box of wipes for class                           يل مبللة للفصلعلبة مناد  

    3 boxes of Kleenex Tissue                      3 ة.علبة مناديل ورقي     

    1 liquid Dettol                                                1 زجاجة ديتول   
 

C) Class supplies kept in classes:-               طلبات تكون بمكتبة الفصل 
 

2) 2 wood pencils (Staedtler H.b or fiber castell) 

                                      (Please write on every penned the kids name). 

مكتوب عليها اسم الطفل لسكا اقالم رصاص )شتادلر أو فايبر 2 (          

2) 1 sharpener.    1 براية    

3) 1 Eraser                         1 استيكة             

4) 1 pritt                                بريت 1عدد  

5) 1 crayola crayons (12 crayon per box) please write the kids name on it. 

لون 12 يوالعلبة الوان شمع كر 1 مكتوب عليها اسم الطفل                                                   

6) 1 cloured construction paper                                    1 فرخ كانسون ملون 

7) 1 Fibre pens (washable).                على العلبةكتابة اسم الطالب  مع  علبة ألوان فلومستر 

    8) Sketch of coloured construction          فقط KGII , KGI لـ    سكيتش كانسون ملون  
 

ىنرجو وضع األدوات فى شنطة مع كتابة اسم الطفل عليها واسم الفصل وكتابة اسم الطفل عل  *  

 جميع األغراض 



D) Bag contents kept in bags:-                    طة الطفلنيوضع يوميًا بش  
 

1) Flask                                       الطفلمكتوب عليها اسم  زمزمية خاصة بالطفل )بالستيك(  

2) Lunch box                                                    علبة للطعام مكتوب عليها اسم الطفل 

 زجاجية أدوات أى باتا ً منعا ً ممنوع
3) 1 Instant hand Sanitizer                         1 .معقم فورى لليدين  

4) Pencil Case (contains 2 pencils + 1 Crayola crayons + 1 Sharpener + 1 

eraser) Please make sure that the pencil case will be in his bag daily write 

the name of the kid on it. 
   

ين رصاص + علبة الوان شمع + براية واستيكة ونرجو الحرص على ان متحتوى على قل )مقلمة

 مكتوب عليها اسم الطفل. لطفل يومياً(تكون بشنطة ا

5) 1 plastic Apron 
 مريله للتربيه الفنيه .for Art      مع االحتفاظ بها دائماً فى شنطة الطالب مع كتابة االسم عليها )مريلة بالستيك( 
 

لىاسم الطفل عدوات فى شنطة مع كتابة اسم الطفل عليها واسم الفصل وكتابة نرجو وضع األ  *  

 يع األغراضجم 
 
 

 -الكراسات المطلوبة لجميع المراحل:
 

  (English)ة فايل أحمر بكبسون 2

 ة )عربى(فايل أخضر بكبسون 2

 .ورقة 44 (English)كشكول سطرين جالد أحمر  4

 ورقة. 44اسطر جالد ابيض )عربى(  9كشكول  4

 ورقة. 44  (.Dictation Eng)كشكول سطرين جالد بمبى  1

 (Art)ة بكبسونفايل بالستبك  1
 

 

  (English)ة فايل أحمر بكبسون 2

 ة )عربى(فايل أخضر بكبسون 2

 ورقة. 64 (English)كشكول سطرين جالد أحمر  3

 ورقة. 64( Math) أزرقجالد  مربعاتكشكول   2

 ورقة. 44)عربى( أخضرجالد  اسطر 9كشكول  4

 ورقة. 64 (Dictation)كشكول جالد بمبى  1

 (Art)ة ونفايل ازرق بكبس 1
 

 -ملحوظة:
 ورقة. 64تكون  KGIورقة واللغة االنجليزية بـ 44عدد الصفحات كل كشكول ال تقل عن      

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


