أحبائنا أولياء أمور صفوف ثاني إبتدائي الكرام،

نرحب بكم جميعا ونتطلع لقضاء عاما دراسيا رائعا وممتعا مع
اطفالكم.نرجو ان ترسلوا مع أطفالكم في كل يوم دراسيمقلمة تحوي
دوما على قلمين رصاص و مساحة و براية و مسطرة و صمغ و
مقص.وستقوم معلمة الصف باستالم القرطاسية المطلوب إحضارها
للصف و المذكورة أدناه خالل األسبوع األ ول من العام الدراسي.
مالحظة  :يرجى كتابة إسم الطالب على جميع المستلزمات.

القرطاسية المطلوبة لعام 2019-2018
 4علب أقالم 12 ,قلم رصاص في كل علبة  4أقالم سبورة و مساحة صغيرة للسبورة 1مقص دفتر ورق ملون كبيرأو باكيت اوراق ملونة 4ملفات بالستيك (أحمر للعلوم –أصفر للغة االنجليزية –أخضر للرياضيات –أبيض للتربية الفنية -بنفسجي للغة العربية)
 دفتر رسم كبير) (A4ذو نوعية ممتازة علبة مساحات من ماركة  12 ,Staedtlerمساحات في العلبة (حجم صغير)1علبة صمغ حجم صغير ماركة  12,UHUصمغ في العلبة الواحدة(حجم صغير) 2مناديل ديتول الحجم الكبير 6علب محارم 1علبة ألوان خشبية و علبة ألوان شينية (  12لون) من ماركة)(Faber castell – steadtler – Crayola
 مطاره مياه ذات جوده
مع تحيات
معلمات الصف الثاني االبتدائي

Dear Second Grade Parents,
Welcome! We are excited to work with your child in second
grade! Please send your child to school with a pencil case
that should have : 2 sharpened pencils, an eraser,
a sharpener ,a ruler, a glue stick and scissors each day.
On the first week of school, please bring the following
items to your child’s class.
Please write your child’s name on all supplies.
School Supply List
2018-2019
-4 boxes of pencils, 12 pencils in a box
-4 white board markers & 1 small board eraser
-1 pair of scissors
-A4 construction papers or colored papers
-4 files,(red for Science – yellow for English – green for
Math – white for art- purple for Arabic)
-1 A4 good quality sketchbook.
-1 box of Staedtlererasers12 small size erasers per box
-1 small box of UHU glue, 12 glue sticks per box
-2 big Dettol Wipes containers.
-6 tissue boxes,
-1 set of colored pencils and 1 set of markers (12 colors)
From (Faber castell – steadtler – Crayola)
 Good Quality Water flask
Best Regards,
The second Grade Team

