1st Grade Supply List (ACA Salmiya)
•
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1 Headphones
1Small Ruler
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 boxes pencils (Staedtler HB2 with erasers).
3 pencil sharpener that holds sharpening.
10 white Staedtler erasers
3 boxes Crayola, or Staedtler coloring pencils.
1 SMALL whiteboard (23x30 cm. the size of this paper).
2 package of whiteboard markers
1 small white board eraser
6 UHU large glue sticks (40g)
4boxes of Kleenex
3 packages of Dettol wipes(large)
3 pump gel hand sanitizer
Zip lock bags: 1 small box, 1 large box
2 pair of scissors
2 set of plastic cups
2 set of paper plates
4 A4 Plastic Folders with zipper
1 orange for Homeroom
1 green for library
1 white/clear for finished work
1 purple for reading

•
•
•
•
•
•
•

1 Backpack
1 Lunchbox
1Pencil case
3 Packs of (Clorox wipes)
2 Small sanitizers
1 Primary journal* (picture is attached)
1 Pack of math cubes Manipulativeness* (you can find it in any bookshop or city star
/city center market (picture is attached)

أكاديمية البداع األمريكية
قسم التربية السالمية
المرحلة االبتدائية

الطلبات المدرسية للعام الدراسي الجديد
2023 — 2022

الصف

الطلبات

الصف األول

ملف أحمر  +ر
دفت  40ورقة  +ألوان خشبية
أقالم رصاص  +ممحاة

الصف الثان

الصف الثالث

الصف الرابع

ـ ـ ـ ـ ملف أحمر  +ر
دفت  40ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة
ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +علبة ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة
ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة

الصف الخامس

ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة

قسم اللغة العربية
المرحلة االبتدائية  :بنات
متطلبات قسم اللغة العربية للعام الدر ّ
اس 2023/2022
ي
السادة أولياء أمورنا الكرام :
اآلت أثناء حصة اللغة العربية لجميع
نرجو من سيادتكم ر
توفي ي
التال :
المراحل عىل النحو ي
الصف

احتياجات الطالبة

دفي أزرق  60ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ألوان خشبية
 /1الصف األول
 +صمغ
 +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي +أقالم سبورة
ّ
وردي  60ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ألوان خشبية
الثات دفي
 /2الصف ي
 +صمغ
 +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي +أقالم سبورة
 /3الصف الثالث دفي أزرق  80ورقة حجم(  + )A4دفي أصفر  40ورقة لإلمالء
 +سبورة الصقة  +ألوان خشبية  +صمغ  +ملف أصفر لحفظ
الكتاب والدفي
دفي أزرق  80ورقة حجم(  + )A4دفي أصفر  40ورقة لإلمالء
 /4الصف الرابع
 +سبورة الصقة  +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي
 +ألوان خشبية  +دفي أوراق شفافة  +صمغ
ّ
وردي مئة ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ملف لحفظ
دفي
 /5الصف
الكتاب والدفي
الخامس
ّ
وسعيد
بعام موف ٍق
ٍ
مع أطيب التمنيات للجميع ٍ

