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 0202-0202فصل األول في ال( الثاني عشرإلى الصف  السادسمن الصف ) المتوسطة و الثانويةحلة قائمة القرطاسية للمر 

 أولياء األمور الكرام،

o إحضار األدوات التالية إلى المدرسة. ننطلب منه، فسوف الطالباتلضمان سالمة  دائرة التعليم والمعرفةمع متطلبات  شيا  اتم 

o دام.االستخ ها في خزانتها عند عدمإبقاؤسوف يتم استخدام هذه المصادر من قبل ابنتكم فقط و 

o  سهلة  أدواتلنشاط معين، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان توفر  ةخطط المعلمتإضافية من وقت آلخر عندما  أدواتقد تكون هناك

 وبأسعار معقولة.

o ذلكفاظ على لحااإلضافية التي يتم توفيرها  المصادرهذه سوف تتيح لنا فالتعلم متعة استمرارية ألننا نريد و في هذا الوقت،  محن نقدر دعمكن 

 أفضل ما يمكن.ب

o  أقالم الرصاص أقالم الحبرمثل  األدوات، بما في ذلك  أداةكل على  باللغة اإلنجليزية و صف الطالبةاسم  وضعيرجى. 

o  الصمغة مثل أقالم الرصاص والمستهلك األدواتبانتظام للتأكد من عدم نفاد  ابنتكم مقلمة تفحصيرجى. 

o .يرجى التأكد من أن المقلمة سهلة الفتح و كبيرة بما فيه الكفاية لوضع المستلزمات فيها 

 

 

 

 

HS/MS 6-12  Stationery List Term 1 2020-21 

Dear Parents,  

o In line with ADEK’s requirements to ensure the safety of students, we will require them to bring the following items to 

school.   

o These resources will only be used by your daughter and kept in her cubby when not in use.   

o There may be additional items from time to time when the teacher has planned a specific activity, but we will do our utmost 

to ensure there are easily resourced items and affordable.   

o We appreciate your support at this time, as we want the continuity and enjoyment of learning to continue and these extra 

resources provided will allow us to maintain this as best possible.  

o Please label each of the items with your child’s name and class in English, including items such as individual pens and 

pencils.  

o Please check your child’s pencil case regularly to ensure consumables such as pencils and glue sticks have not run out.  

o Please ensure pencil cases are easy to open and large enough to fit supplies in.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=In%20line%20with%20ADEK%E2%80%99s%20requirements%20to%20ensure%20the%20safety%20of%20students,%20we%20will%20require%20them%20to%20bring%20the%20following%20items%20to%20school.&action_form=translate&direction_translation=eng-ara-5
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 )يرجى إحضار جميع األدوات المذكورة في القائمة في أول يوم دراسي(. 

(Please bring all the items from the list on the first day of school.) 

  الكمية
Quantity 

 أدوات المقلمة
Pencil Case Items 

 الكمية ✓
Quantity 

  المعدات األساسية
Essentials 

✓ 

 مقلمة
)يتم حفظها مع لوازم الكتابة 

 .الخاصة في خزانتهن(
 

يجب تخزين جميع األدوات أدناه 
 .بالطالبةفي المقلمة الخاصة 

 
Pencil case 

(to be stored with their 

individual writing materials in 

their cubby).  

All the items below should 

be stored in their individual 

pencil case.   

 كبيرة الحجم مناديل معطرة  
 (4)عدد 

 
4x large pack of wet wipes 

 

 

 

 

جافة باللون  مجموعة أقالم حبر
 (2األزرق أو األسود )عدد 

 

1 x pack of blue or black pens  

    معبأة مسبقا   ماء قارورة  
 (0 عدد)
 

2x Water Bottle (prefilled 

with water)  

 

 

 

أللوان من ا كبيرةمجموعة 
 ( 2الخشبية )عدد 

 
1 x pack of Jumbo coloring 

pencils 

 (0كمامات للوجه ) عدد   
)يتم وضعها في حقيبة يحكم 

  إغالقها بالسحاب(
 

2 masks per day  

(to be sealed in a zip lock 

bag). 

 

 

مجموعة من األقالم الملونة 
 التوضيحية

 

Pack of highlighters 

 

 (2آلة حاسبة علمية )عدد  
 

1 x scientific calculator 
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 (2أقالم للوح األبيض )عدد
 

1 x packs of dry wipe pens, 

for whiteboard 

جهاز كروم بوك معنون باسم   
 الطالبة و الصف

 

Chromebooks labeled with 

the student’s name and 

class 

 

 

علبة لمجموعة من أقالم 
 (2الرصاص )عدد 

1 x box of HB pencils 
 

 حقيبة غداء يوميا    
 

)حيث أنه سيتم إغالق 
هذه المقصف المدرسي خالل 

الفترة، يجب وضع مقدار كاف 
من الطعام لفترتي االستراحة، 

و يرجى التأكد من وضع 
  الفاكهة الطازجة(

 
Lunch box daily  

 

(As the canteen will be 

closed during this time, 

enough food should be 

packed for two breaks. 

Please ensure this includes 

fresh fruit). 

  

 (2عدد) آمن لألطفالمقص 
 

1 x child safety scissors 

 (5ملفات بالستيكية كبيرة )عدد   
 

5 x large HEAVY DUTY 

plastic folders 

 

  

 (0صمغ )عدد 
 

2 x glue sticks 
 

سماعات األذن )سوف يتم   
و  عليها كتابة االسم و الصف

  (إرسالها للمنزل أسبوعيا  
 

Set of ear phones 

(To be labeled and sent 

home weekly). 

  

بوصة  20سم /  02مسطرة بطول 
 (2)عدد 

)يفضل أن تكون بوحدة البوصة و 
السنتمتر و ليس السنتمتر و 

 ميلمتر(
 

1 30cm/12 inch ruler  

 

(preferably marked with 

inches and cm and NOT cm 

and mm) 

معجم المعاني صغير   
 عربي -عربي الحجم / 

 

Small Arabic- Arabic 

Dictionary 
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 (2مبراة ألقالم الرصاص )عدد 
1 Pencil sharpener 

 

  

 

  

 

 

 


