All students should bring their school supplies to a mandatory family orientation on Thursday,
August 4th from 2-6 pm.

Kindergarten Supply List
-

2 boxes of crayons (24 pack)
1 pack of markers
1 pack of Big Pencils (My First)
4 glue sticks
1 container of disinfectant wipes
1 box of gallon zip lock bags
2 boxes of tissue
1 bottle of hand sanitizer
1 pack of dry erase markers
3 erasers
1 pair of headphones (keep in bookbag for first day of school)

1st Grade Supply List
-

2 boxes of tissue
1 container of disinfectant wipes
1 pack of Big Pencils (My First)
1 pair of headphones (keep in bookbag for first day of school)
1 pack of dry erase markers
1 box of sandwich zip lock bags
4 glue sticks
1 pack of baby wipes
2 packs of post it notes
2 boxes of crayons (24 pack)

2nd Grade Supply List
-

2 boxes of tissue
2 packs of pencils (not mechanical)
1 pair of headphones (keep in bookbag for first day of school)
2 packs of highlighters
1 roll of paper towels
2 packs of post it notes
2 packs of erasers (pink)
1 pack of notebook paper (wide ruled)
2 BLUE folders with pockets (no prongs/brads)
2 ORANGE folders with pockets (no prongs/brads)

3rd Grade Supply List
-

2 boxes of tissue
2 packs of pencils (not mechanical)
1 pair of headphones (keep in bookbag for first day of school)
2 packs of highlighters
2 packs of colored pencils
1 roll of paper towels
2 packs of post it notes
2 pack of erasers (pink)
2 packs of index cards (3x5)
2 PURPLE folders with pockets (no prongs/brads)
2 YELLOW folders with pockets (no prongs/brads)

4th Grade Supply List
-

2 boxes of tissue
2 packs of pencils (not mechanical)
1 pair of headphones (keep in bookbag for first day of school)
2 packs of red pens
2 packs of colored pencils
1 pack or notebook of graph paper
1 roll of paper towels
1 pair of scissors
2 packs of index cards (4x6)
2 GREEN folders with pockets (no prongs/brads)
2 RED folders with pockets (no prongs/brads)

Todos los estudiantes deben traer sus útiles escolares a una orientación familiar obligatoria el jueves 4 de
agosto de 2 a 6 pm.
Lista de suministros de jardín de infantes
2 cajas de crayones (paquete de 24)
1 paquete de marcadores
1 paquete de lápices grandes (My First)
4 barras de pegamento
1 bote de toallitas desinfectantes
1 caja de bolsas zip lock de un galón
2 cajas de pañuelos
1 botella de desinfectante para manos
1 paquete de marcadores de borrado en seco
3 gomas de borrar
1 par de auriculares (guárdelos en la mochila para el primer día de clases)
Lista de suministros de 1er grado
2 cajas de pañuelos
1 bote de toallitas desinfectantes
1 paquete de lápices grandes (My First)
1 par de auriculares (guárdelos en la mochila para el primer día de clases)
1 paquete de marcadores de borrado en seco
1 caja de bolsas con cierre hermético tipo sándwich
4 barras de pegamento
1 paquete de toallitas para bebés
2 paquetes de notas post-it
2 cajas de crayones (paquete de 24)
Lista de suministros de 2do grado
2 cajas de pañuelos
2 paquetes de lápices (no mecánicos)
1 par de auriculares (guárdelos en la mochila para el primer día de clases)
2 paquetes de iluminadores
1 rollo de toallas de papel
2 paquetes de notas post-it
2 paquetes de gomas de borrar (rosa)

1 paquete de papel de cuaderno (rayas anchas)
2 carpetas AZULES con bolsillos (sin puntas ni clavos)
2 carpetas NARANJAS con bolsillos (sin puntas ni clavos)
Lista de suministros de 3er grado
2 cajas de pañuelos
2 paquetes de lápices (no mecánicos)
1 par de auriculares (guárdelos en la mochila para el primer día de clases)
2 paquetes de iluminadores
2 paquetes de lápices de colores
1 rollo de toallas de papel
2 paquetes de notas post-it
Paquete de 2 gomas de borrar (rosa)
2 paquetes de fichas (3x5)
2 carpetas MORADAS con bolsillos (sin puntas ni clavos)
2 carpetas AMARILLAS con bolsillos (sin puntas ni clavos)
Lista de útiles de 4to grado
2 cajas de pañuelos
2 paquetes de lápices (no mecánicos)
1 par de auriculares (guárdelos en la mochila para el primer día de clases)
2 paquetes de bolígrafos rojos
2 paquetes de lápices de colores
1 paquete o cuaderno de papel cuadriculado
1 rollo de toallas de papel
1 par de tijeras
2 paquetes de fichas (4x6)
2 carpetas VERDES con bolsillos (sin puntas ni clavos)
2 carpetas ROJAS con bolsillos (sin puntas ni clavos)

يجب على جميع الطالب إحضار اللوازم المدرسية الخاصة بهم إلى التوجيه األسري اإللزامي يوم الخميس  4أغسطس من الساعة  6-2مساءً.
قائمة مستلزمات رياض األطفال
)علبة أقالم تلوين ( 24عبوة 2
علبة أقالم تحديد 1
) (My Firstعبوة واحدة من أقالم الرصاص الكبيرة
أعواد غراء 4
عبوة واحدة من المناديل المبللة المطهرة
علبة غالون أكياس قفل الرمز البريدي 1
علبة مناديل 2
زجاجة واحدة من معقم اليدين
عبوة واحدة من أقالم المسح الجاف
محايات 3
)زوج واحد من سماعات الرأس (يُحفظ في حقيبة الكتب في اليوم األول من المدرسة
قائمة التوريد من الدرجة األولى
علبة مناديل 2
عبوة واحدة من المناديل المبللة المطهرة
) (My Firstعبوة واحدة من أقالم الرصاص الكبيرة
)زوج واحد من سماعات الرأس (يُحفظ في حقيبة الكتب في اليوم األول من المدرسة
عبوة واحدة من أقالم المسح الجاف
صندوق واحد من أكياس الساندويتش بقفل بسحاب
أعواد غراء 4
عبوة مناديل مبللة لألطفال 1
حزمة من المالحظات بعد ذلك 2
)علبة أقالم تلوين ( 24عبوة 2
قائمة التوريد من الدرجة الثانية
علبة مناديل 2
)عبوتان من أقالم الرصاص (غير ميكانيكية
)زوج واحد من سماعات الرأس (يُحفظ في حقيبة الكتب في اليوم األول من المدرسة
عبوة من أقالم التحديد 2
لفة من المناشف الورقية 1
حزمة من المالحظات بعد ذلك 2
)عبوتان من المحايات (وردي
)حزمة من ورق دفتر المالحظات (مسطرة واسعة 1
)مجلدان أزرق بجيوب (بدون شوكات  /مشابك
)مجلد برتقالي بجيوب (بدون شوكات  /مشابك 2

قائمة توريد الصف الثالث
علبة مناديل 2
)عبوتان من أقالم الرصاص (غير ميكانيكية
)زوج واحد من سماعات الرأس (يُحفظ في حقيبة الكتب في اليوم األول من المدرسة
عبوة من أقالم التحديد 2
عبوة أقالم ملونة 2
لفة من المناشف الورقية 1
حزمة من المالحظات بعد ذلك 2
)عبوتان من المحايات (وردي
)عبوتان من بطاقات الفهرسة (5 × 3
)مجلدات أرجوانية بجيوب (بدون شوكات  /مشابك 2
)مجلدات صفراء مع جيوب (بدون شوكات  /مشابك 2
قائمة التوريد للصف الرابع
علبة مناديل 2
)عبوتان من أقالم الرصاص (غير ميكانيكية
)زوج واحد من سماعات الرأس (يُحفظ في حقيبة الكتب في اليوم األول من المدرسة
عبوتان من األقالم الحمراء
عبوة أقالم ملونة 2
حزمة أو دفتر مالحظات من ورق الرسم البياني 1
لفة من المناشف الورقية 1
مقص مقص 1
)x6عبوتان من بطاقات الفهرسة (4
)مجلدات خضراء بجيوب (بدون شوكات  /مشابك 2
)مجلدات حمراء بجيوب (بدون شوكات  /مشابك 2

