
Lớp 1 
 4 hộp bút Crayola crayons - hộp 24 bút 
 8 cây keo dán 
 Kéo cắt - hiệu Fiskars loại đầu nhọn 
 2 quyển vở xoắn ốc -kẻ rộng 
 Các bút chì loại #2 - hộp 12 bút 
 Hand sanitizer - 8 oz hoặc lớn hơn 
 1 hộp bút dry erase markers Expo - hộp 8 bút 
 Clorox wipes - 2 hộp 
 Backpack (miễn bánh xe) 
 2 hộp giấy lau mũi cỡ lớn 
 2 cục tẩy màu hồng (miễn các đầu tẩy cho bút chì) 
 Bao nhỏ đựng bút chì loại khóa kéo/bìa rời (7.5x10 in) 
 Hộp Nhựa Ðựng Học Cụ - PHẢI CÓ 
 1 cuộn giấy lau tay 
 Chai nước (sports bottle) cỡ 24 oz hoặc nhỏ hơn 
 Một bộ quần áo để trong backpack để thay cho 

trường hợp bị ướt 
 Họ từ A-M  

 Các bao Ziplock cỡ Sandwich 
 Họ từ N-Z 

 Các bao Ziplock cỡ Gallon   

Lớp 2 (Xin miễn các tên trên các đồ vật!) 
 2 hộp bút crayons - hộp 24 bút  
 4 cây keo dán 
 Kéo cắt - hiệu Fiskars 
 48 - bút chì vàng loại #2  
 4 cục tẩy màu hồng (Miễn các đầu tẩy cho bút 

chì) 
 8 bút Expo Markers đen 
 1 xấp giấy COPY trắng 
 Hộp nhựa đựng học cụ  
 1 sách bài tập (Composition Notebook) (đen và 

trắng) 
 2 bút highlighters vàng 
 2 hộp Clorox Wipes 
 4 hộp giấy lau mũi 
 1 hộp bao zippered - cỡ pick quart, snack, gallon 

hoặc  sandwich  
 Backpack 
 

Lớp 3 
 Bút crayons, hộp 24 bút cỡ thường - 2 hộp 
 Bút crayola Markers - 1 hộp 
 1 hộp bút chì màu 
 1 hộp cây keo dán 
 2 cục tẩy màu hồng   
 2 sách bài tập (Composition Notebook)  
 3 hộp bút dry erase markers 
 Kéo cắt, hiệu Fiskars 
 3 hộp bút chì, No.2 – hộp 24 bút 
 Backpack  
 3 hộp giấy lau mũi 
 3 hộp Clorox Wipes 
 1 bìa kẹp màu có ngạnh cho mỗi màu: xanh lá 

cây, đỏ, vàng, xanh, cam, tím (MIÊN trang trí) 
 1 hộp bao cỡ sandwich  
 1 hộp bao cỡ gallon  
 Hand sanitizer 

Lớp 4 (Xin miễn các tên trên các đồ vật) 
 Hộp 10 bút Crayola Classic washable markers loại 

đầu rộng   
 Hộp 10 bút Crayola Classic markers loại đầu mỏng  
 8 cây keo dán 
 2 - 4 hộp bút Expo dry erase markers 
 48 bút chì - loại #2  
 2 cục tẩy màu hồng cỡ lớn 
 12 bút mực đỏ 
 4 bút highlighters 
 1 bìa kẹp cho mỗi màu - green, red, yellow, blue, 

orange, purple 
 4 sách bài tập (Composition Notebook)  
 1 lọ hand sanitizer cỡ 10 oz hoặc lớn hơn 
 3 hộp Clorox wipes, hộp 75 miếng hoặc hơn 
 4 hộp giấy lau mũi cỡ lớn 
 1 hộp cho mỗi - bao Ziplock cỡ quart, sandwich, 

và gallon  
 

*Xin chỉ gửi các đồ vật trên liệt kê này* 

Lớp 5 
 1 bìa rời 3 inch, 3 lỗ - Ðen 
 5 tab dividers với các túi 
 Bao đựng bút chì loại 3 lỗ 
 4 hộp giấy lau mũi 
 Hộp bút chì #2 , hộp 24 bút 
 2 hộp cục tẩy màu hồng    
 Giấy ghi chép - Kẻ Rộng - 3 xấp 
 Hộp bút crayons, hộp 24 bút 

 Bút Markers 
 Backpack- cỡ thường 
 Hand sanitizer 
 Clorox Wipes 
 5 bút dry erase markers 
 1 xấp giấy copy  
 Bút high lighters 
 Các sticky notes 
 Các bao Ziplock (cỡ quart hoặc gallon) 
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MẪU GIÁO  

Bút Crayons 
Các hộp bút crayon ‐ hộp 24 bút ‐ Xin viết tên của con em trên mỗi hộp 
Các bút crayons được bán giá hạ trong cuối mùa hè, mua 4 hộp bây giờ và gửi chúng tới 

trường. Chúng tôi sẽ cất chúng cho đến khi con em cần chúng.  
Ðừng mua các bút crayon “mập” 
Ðảm bảo con em có các bút crayon ở nhà cho bài tập về nhà. 

Các Kéo Cắt 
Xin viết tên của con em trên chúng 
Hiệu Fiskar là tốt nhất 

Keo Dán 
1  lọ keo dán lỏng màu trắng hiệu Elmer’s– cỡ 4 oz. nắp cam 
10 cây keo dán 
Xin viết tên của con em trên tất cả các đồ vật 
Một lần nữa, những đồ vật này được bán giá hạ trong hè, vì thế xin mua chúng bây giờ và 

chúng tôi sẽ trao cho con em khi được cần. 
Các Bút Chì 
1 hộp bút chì vàng #2 

Những Học Cụ Khác 
Purell hand sani zer – cỡ thường—miễn các lọ cỡ nhỏ cá nhân  
Giấy lau mũi—2 hộp lớn để chia sẻ 
1 hộp bút washable Crayola markers ‐ hộp 8 hoặc 10 bút 
2 hộp bút dry erase marker‐ hộp ít nhất 4 bút, (MIỄN các bút Crayola dry erase markers‐

Expo là tốt nhất) , Tất cả màu đen là được đề nghị 
Backpack – miễn loại có bánh xe – CỠ THƯỜNG VỚI TÊN CỦA CON EM  
Hộp baby wipes và hộp disinfectant wipes 
Bao Nhựa—một hộp bao nhựa cỡ quart hoặc gallon—FREEZER BAGS 

 
Các Học Cụ Không Bắt Buộc: 

1 xấp giấy copy trắng 
1 xấp cardstock trắng 
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