الصف الرابع -الخامس -السادس
حضرة أولياء أاألمورالمحترمين
ترحب بكم إدارة ومدرسات أكاديمية إديو كير أجمل ترحيب وتهنئكم ببداية العام الدراسي الجديد وتتمنى لجميع الطالب
التوفيق
فيما يلي الئحة باألغراض التي يحتاجها ولدكم  /ابنتكم خالل العام الدراسي:
أوالً  :أغراض خاصة بمادة التربية الفنية (يحتفظ بها الطالب في خزانته الخاصة في المدرسة مع كتابة اسمه عليها )
*أقالم تلوين خشبية Faber Castell
*أقالم تلوين مائية فلوماستر
*صمغ شمعي UHUحجم كبير عدد 4
*دفتر ملون 4A
*باكيت أوراق بيضاء A4
*باكيت أوراق ملونة A4
*مقص حديدي آمن لألطفال
*علبة معجون حجم كبير
ثانيا ً  :أغراض يستخدمها الطالب يوميا ً (تبقى في حقيبته )
 -1مقلمة تحتوي على أقالم رصاص  ،هاياليتلر  ،ممحاة  ،مسطرة ( قياس  30سم )  ،أقالم حبر  ،مبراة
-2علبة هندسة .
-3أغراض للحفاظ على النظافة الشخصية  :محارم ورقية  ،مناديل معطرة  ،جل مطهر .
-4ملف على شكل مظروف عدد 10
ثالثا ً :الدفاتر المطلوبة ( تجلد و بكتب علبها اسم الطالب و تبقى في الحقيبة تبعا لجدول الحصص)
دفتر علوم
دفتركبير لمادة اللغة اإلنجليزية مقسم  5مواد
دفتر مربعات لمادة الرياضيات
دفتر لمادة اللغة العربية مقسمة  4مواد
دفتر لمادة اإلمالء  60صفحة
دفتر لمادة الدين
قاموس صغير للجيب لمادة اللغة االنجليزية
قصة باللغة العربية مناسبة لعمر الطالب
قصة باللغة اإلنجليزية مناسبة لعمر الطالب
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مالحظة القصة تجلد ويكتب عليها اسم الطالب والصف

Our Vision: To drive improvements in students’ social and academic achievements by
ensuring all students receive a healthy and balanced education that will enable them
to contribute effectively to society.

Grade 4-5-6
Dear Parents
Educare Academy welcomes You to a new academic year and wishes all our students success.
You are kindly requested to provide the following list of supplies your child would need during
the year:
First: Art supplies, these supplies are to be labeled with the student’s name and kept inside the
student’s locker
Faber Castell coloring wood pencils
Flomaster Water coloring pencils
Colored drawing book A4
4 Large size Uhu sticks
Child safe metal scissors
1pack of A4 white papers
1pack of A4 colored papers
Large play dough
Second: Supplies used daily to be kept in the student’s bag
1234-

Pencil case with pencils, highlighter, eraser, 30 cm ruler, pens, sharpener
Personal hygiene items: tissue paper, wet wipes, sanitizer
10 envelope shaped files
Geometrical case
Third: Notebooks Please have them covered and labeled and kept in the student’s bag
according to the schedule.

Social studies A4 copybook
Arabic 4 subject copybook
Arabic dictation copybook 60 pages
Science A4 notebook
English A4- 5 subjects copybook
English copybook
Math copybook(squares)
English pocket dictionary
English story suitable with his/her age
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Our Vision: To drive improvements in students’ social and academic achievements by
ensuring all students receive a healthy and balanced education that will enable them
to contribute effectively to society.

