
No.                  Items Amounts Needed 

1                    Highlighter  1

2                      Blue Plastic File 1

3                    Copybook 28 Pages 1

4                       Cover Blue

1                        Lined & blank pages (60 pages) C.W 1

2                          Yellow envelope file 1

3                            Cover Yellow

1                           Copybook (40 pages) in green C.W 1

2                           Ruler-Rubber-Pencil-Bleu Pen 1

3                             Coloured pens (except red & pink) 1

4                             Sticky Notes 1

5                               Cover for the copybook Green

6                                 Highlighter 1

1                      Envelope file + Highlighter + Pen 1

1 1 ورقة28                                 كراس سياس 

2                           Sticky Notes كبيرة 1

3 Purple                                           الجالد

French

                                               Math

Dear Primary Four Parents & Students,

                                       Welcome back to school 
                                                                                                                                 

    Kindly find hereunder the items needed for students to bring for all                                                                                                              

                                                                                                    

         subjects for the new academic 2022 / 2023. 

            Science                                             

                                            English

Items are for the first term, and the same items will be needed for the 2nd term as well

Items are for the first term, and the same items will be needed for the 2nd term as well

Items are for all year long.

Computer                                          

Items are for all year long.

      هذه الطلبات للعام الدراسي كله وال تكرر



1                            A4 1 ورقة40 كشكول سلك

2 1                                فايل بكبسونة أحمر

3 أحمر                                     الجالد

1 1 ورقة40                             كراس مسطر 

2 1 ورقة60                        كشكول صفحة وصفحة 

3 فايل سوستة أو كبسونة أزرق+                  الجالد بيج  البيج

1 1                                فايل بكبسونة أبيض

2 1 ورقة28 (حصة و واجب)                       كراسة 

3 ألوان خشب+                           جالد أبيض  أبيض

1 1 فرخ1/8                      اسكتش كانسون 

   

                                         Amani El Massry                                                               

                                    Deputy Principal for Upper Primary                                  

Social Studies

Islamic Religion

 * All books need to be kept in transparent Covers and labeled. 

Arabic

هذه الطلبات لفصل دراسي واحد وتكرر للفصل الدراسي الثاني

باقي االحتياجات يتم شرائها عند مقابلة الطلبة مع المدرسين• 

حرصا على عدم شراء اشياء التستخدم

يمكن استخدام ادوات العام الماضي اذا كانت فى حالة جيدة• 

 Art

هذه الطلبات لفصل دراسي واحد وتكرر للفصل الدراسي الثاني


