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Mầm Non Mẫu Giáo

1          Hộp bút chì (12 cây).

2          Hộp bút màu ( 24 cây) 2          Keo, 4 oz. Chất lỏng trắng

2          Bút Màu Có Thể Rửa Được, Đầu bút lớn (8 cây). 2          Cây keo dán  (2pk)

1          Hộp bút mầu xóa khô 1        Hộp đựng đồ dùng học tập

1          Keo, 4 oz. Chất lỏng trắng 4          Khăn giấy

2          Cây keo dán  (2pk) 2         Hộp bút chì (12 cây)

2          Thư mục nhựa có túi và ốc vít đỏ và xanh lá cây 1          Hộp bút màu ( 24 cây)

2          Sổ tay xoắn ốc (khổ rộng) 4          Sổ tay viết văn, LỚP NHỎ

1          hộp bột nặn play-doh 4          Thư mục nhựa có túi và ốc vít

2           Khăn giấy 1          Bút Màu Có Thể Rửa Được, Đầu bút lớn (8 cây)

1          Hộp Túi Ziploc (gallon- gái; quart- trai) 1         Hộp Túi Ziploc, kích thước 1 gal

1            Một Túi 5 Gallon 1          Hộp bút mầu xóa khô, ít mùi
1           Hộp Túi Ziploc , (1 hộp- kích thước quart)
1           túi gallon
2           Bộ quần áo bổ sung được để trong ba lô
1         Chăn nhỏ hoặc khăn cho thời gian nghỉ ngơi (ngủ)
1         ba lô kích thước đầy đủ, không có bánh xe

Lớp Một Lớp Hai

2           Keo, 4 oz. Chất lỏng trắng 1           Cây keo dán (28 oz) (2pk)
2           Cây keo dán  (2pk) 2            Khăn giấy
2           Khăn giấy 2            Hộp bút chì (12 cây)
1           Hộp bút chì (12 cây) 1            Hộp bút màu ( 24 cây)
2           Hộp bút màu ( 24 cây) 4            Thư mục nhựa có túi và ốc vít màu đậm
1           Cục tẩy, màu hồng 1            Hộp bút mầu (đầu nhỏ) 8 cây
2           Sổ tay viết văn 1            Hộp đựng đồ dùng học tập
1           Hộp bút mầu xóa khô, mầu đen, ít mùi 6            Sổ tay viết văn
4           Thư mục nhựa có túi và ốc vít màu đậm 1            Ear Buds "Dollar Store"
1           Hộp đựng đồ dùng học tập 2           Hộp bút mầu xóa khô, ít mùi
1           Hộp Túi Ziploc (gallon- gái; quart- trai) 1            Hộp Túi Ziploc (gallon- gái; quart- trai)
1          đeo tai nghe " Cửa hàng 1 đô la " 1             giấy vở
1           Bút Màu Có Thể Rửa Được, Đầu bút lớn (8 cây). 1            Cái thước
2           Sổ tay xoắn ốc (khổ rộng)



Lớp Ba Lớp Bốn

2            Cây keo dán (28 oz) (2pk) 2                 Cây keo dán (28oz) (2pk)
3            Sổ tay viết văn 4                 Sổ tay viết văn
2            Khăn giấy 1                 Thước đo góc (mầu trong suốt)
2            Hộp bút chì (12 cây) 3                 Khăn giấy
5            Thư mục nhựa có túi và ốc vít màu đậm 2                 Hộp bút chì (12 cây)
1            Hộp bút màu ( 24 cây) 1                 Hộp bút màu ( 24 cây)
1           Cục tẩy, màu hồng 1                 Hộp đựng đồ dùng học tập
1            Bút Màu Có Thể Rửa Được, Đầu bút lớn (8 cây) 7                 Thư mục nhựa có túi và ốc vít màu đậm
1            Bút đánh dấu 2                 Sổ tay xoắn ốc (khổ rộng)
1            Hộp đựng đồ dùng học tập 1                Hộp bút mầu xóa khô, mầu đen, ít mùi
1            Hộp bút mầu xóa khô, ít mùi 4                 Giấy vở (khổ rộng)
3           Sổ tay xoắn ốc 1                 đeo tai nghe " Cửa hàng 1 đô la "
1            Hộp Túi Ziploc (gallon- gái; quart- trai) 1                 Bút đánh dấu
1           đeo tai nghe " Cửa hàng 1 đô la " 1                 Hộp bút chì màu (24 cây)
1            giấy vở (khổ rộng)

Lớp Năm

1            Cái kéo - Kích thước người lớn
2            Cây keo dán (28 oz) 4pk
5            Sổ tay viết văn
1            Khăn giấy 
2            Hộp bút chì (12 cây)
1            Chuốt bút chì có hộp đựng vỏ
1           Cục tẩy, màu hồng (2 pack)
1            Hộp bút màu ( 24 cây)
6            Thư mục nhựa có túi và ốc vít màu đậm
1            Hộp bút mầu xóa khô, mầu đen, ít mùi
1            Giấy ghi chú dán được, 3x3 (pkgs)
1            Giấy Notebook (khổ rộng)
1             Bút đánh dấu
1            Hộp bút chì màu (24 cây)
1            Hộp đựng đồ dùng học tập
1            Hộp bút màu ( 24 cây)
1            Hộp Túi Ziploc (gallon- gái; quart- trai)


