 ملحترم-KG2- KG1 ــة في الصف/حضرة ولي أمر الطالبـ ـ

Dear Parents ,
KG1- KG2 students….

،،،،،،،،،، تحية طيبة وبعد

Educare International Academy team welcomes you
back to another Academic Year and looks forward to
working with you to make this year an exceptional
success for all.

إدارة ومدرسات أكاديمية إديو كير الدولية ترحب بكم أجمل ترحيب
وتهنئكم ببداية العام الدراس ي الجديد وتتمنى لجميع الطالب التوفيق
:

Here is a list of items that you are kindly requested
to provide your kids with:

يرجى من حضرتكم تأمين األغراض التالية وإرسالها إلى املدرسة
:لإلحتفاظ بها الستعمال الطالب الشخص ي

Item
Pencil ( Faber-Castell)
Colored pencils ( Faber-Castell)

Liquid colors (Water colors)
A4 colored pack of cardboard

Number

الصنف

 علبة1 pack

FABER- CASTELL أقالم رصاص نوع

2 packs (12 colors) or 1 pack ( 24
2colors)

FABER- CASTELLأقالم تلوين خشبية

 علبة1 boxes

ألوان مائية قابلة للغسيل

2

 باكيت كرتون ملونA4
معجون

Play dough

 علب حجم صغير3 big size packs

Tissue box

 علبة5 boxes

محارم ورقية

4 packs) علبة4 (

مناديل معطرة

Disinfectant wipes
Hand sanitizer

2

جل مطهر لأليدي

Passport pictures

4

صور شخصية للطالب

Plastic folders

4

ملف على شكل مظروف

Eraser

3

ممحاة

Sharpener

4

مبراة

UHU stick ( big size )

4

صمغ شمعيUHO حجم كبير

Glittery A4 paper

1 packs

)  المع ( جليترA4 ورق

A4 Foam paper

1 packs

A4 ورق اسفنجي ملون

Paper plates

صحون ورقية

1 pack

White Board Marker

3

اقالم سبورة

A4 White board with markers

1

 مع أقالم للسبورةA4 سبورة بيضاء

Pencil case

1

مقلمة

White binder

1

ملف كبير الحجم أبيض اللون

Cover packets

1 pack (100 pcs)

A Safe pair of scissors

1

A4 ملف نايلون شفاف لحفظ األوراق قياس

*مقص آمن لألطفال

Color ice cream sticks big

1 pack

أعواد ملونة

Cotton Balls

1 pack

كرات قطن

Please send an extra outfit with your kid and an extra underwear. Pack them in a plastic bag
labeled with your child’s name .ــة/مالبس إضافية ( داخلية وخارجية ) توضع في كيس مكتوب عليه اسم الطالبــ

