
 

 

Kindergarten Arabic & English Curriculum 

Stationery List for the Academic year 2021-2022 

 

Kindergarten – Arabic & English   المنهج العربي واالنجليزي  –تمهيدي Qty
   عدد

Pencil with eraser tip, 12 pencils per box  ( قلم في  12أقالم رصاص مبرية مساحة في أعاله )2 العلبة 

Eraser and Sharpener   2 براية  - مساحة 

A4 File folder  ( ملف بالستيك ذو سحابA4 ) 2 

Pack of Wet-Wipes (Dettol), Hand Sanitizer, Face Masks   2 مناديل معطرة ديتول، معقم يدين، كمامات وجه 

Glue sticks (not liquid), big size  2 صمغ )جاف( حجم كبير 

White liquid glue – Big size   2 صمغ أبيض )سائل( حجم كبير 

Foam Sheets Pack  1 أوراق فوم )لباد( ملونة 

Colored Pencils (Thick or thin) (Pack of 24)   )2 الوان خشبية )عريضة 

White Sketch Pad    1 كراسة رسم أبيض 

Notebook (100 papers) for Arabic Language + a small 
notebook  

دفتر مالحظات   + ةورقة( لمنهج اللغة العربي   100دفتر مسطر ) 

 صغير

1 

Liquid Paint Bottle (primary color)  Acrylic   2 علبة ألوان سائلة 

Roll of Sufra   1 سفرة طعام رول سميك 

Extra clothes with the student’s name on   1 مالبس إضافية مكتوب عليها أسم الطفل 

Pack of Playdoh and tools   1 اللعب وأدواته  معجون 

Mead Handwriting Notebook K-3 ( نوت بوك  كتابة انجليزيMEAD) 1 

Box of Photocopy paper A4 (5 reams per box)   ( 5كرتون ورق تصوير   )رزم في الكرتونA4 1 

Pack of straws   1 مصاصات حليب وعصير 

Colored Craft sticks   1 أعواد خشبية ملونة 

Students will also be using iPad in class on certain days 
during the week  

 1 ايباد أو اي جهاز متوفر في المنزل 

Lunch box: Soft kind with a zipper that can be washed easily and frequently  
 حقيبة الغداء: شراء النوع الخفيف من حقائب الغداء والتي تكون ذات سحاب وايضاً سهلة التنظيف  

 
Students supplies will not be shared please make sure everything is labeled with your child’s name on it. 

 

This is the English Handwriting notebook.   A4 File folder  

 

 

 


