Einstein Sherwood Forest - Đồ Dùng Cho Năm Học 2021 - 2022
• Đánh dầu tất cả các đồ dung của các em bằng tên đệm và tên họ.
• Các em có thể phải bổ sung trong suốt năm học.
• Các lớp học đặc biệt (như năng khiếu, nghệ thuật, hoặc kịch nghệ) có thể phải thêm vào các đồ dùng khác.

Lớp Mầm Non
1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe
(Headphone not Ear Bud)
2- Khăn lau trẻ em (baby wipes)
1- Nêm trải (Nap mat Đỏ / Xanh )
( đừng mang túi ngủ, thảm yoga,
hoặc khăn trải giường)
1- Khăn tắm biển hoặc khăn đắp
nhỏ (để ngủ trưa)
4- Giấy lau Clorox lớn
2- Hôp màu tô
1- Bút màu lớn (8 pack of Large
Markers
2- Chai khử trùng tay (hand
sanitizer)
2- Cuôn giấy lau tay
2- Hộp giấy lau mũi (Kleenex)
1- Kéo cắt nhỏ tròn đầu.
1- Hộp bao Ziploc quart size.
1- Hộp bao Gallon-sized Ziploc
bags
1- Gói giấy màu (construction
paper)
6- Keo dính (Glue Stick)
1- Keo dính bằng chai (Liquid
Glue)
1- Hộp bút chì
1- hộp đựng bút chì
2- Folder nhựa 2 ngăn
1- Cặp sách (không có bánh xe)
1- Primary Notepad
1- Bút màu (Dry Erase Marker)
1- Quần áo để thay xếp vào bao
Gallon Ziploc lớn và ghi tên (áo
sơ mi, quần, đồ lót và vớ)
1- gói 8oz ly

Lớp Mẫu Giáo
1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe (Headphone not
Ear Bud)

1- Gói Tẩy cho bút chì
(Large Rectangular Erasers)
1- Quần áo để thay xếp vào bao
Gallon Ziploc lớn và ghi tên (áo sơ
mi, quần, đồ lót và vớ)
1- Cặp sách (không có bánh xe)
1 Kéo cắt nhỏ tròn đấu
3- Mầu tô hộp 24
3-Cuốn vở Composition trắng đen
2- Hộp bút chì # 2
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
1- Cuộn giấy lau tay
1- Chai khử trùng tay (hand
sanitizer)
1- Hộp bao Quart-sized Ziploc bags
1- Hộp bao Gallon-sized Ziploc
bags
1 hộp đựng bút chì
1- Giấy mầu (construction paper)
2- Khăn lau trẻ em (baby wipes)
4 - Folder nhựa 2 ngăn
4- Bút màu (Dry Erase Marker)
2- Keo dính bằng chai (Liquid Glue)
1- Giấy lau Clorox lớn

Lớp 1
1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe
(Headphone not Ear Bud)
1- Cặp sách (không có bánh
xe)
1 Kéo cắt nhỏ tròn đấu
4- Keo dính (glue stick)
2- Gói bút chì # 2
1- Tẩy bút chì màu hồng
3- Hộp mầu tô 24
1 Thước kẻ 12 inch (inch và
cm)
2- Giấy chép bài (Wide rule)
6- Folder nhựa có ngăn
1- Binder 1/2” inch trắng túi
nhưạ ở mặt trước.
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
1- Giấy lau tay
1- Chai khử trùng tay (hand
sanitizer)
1- Bao đựng bút chì
2- Cuốn vở Composition
trắng đen
1- Giấy màu (construction
paper)
1- Giấy index cards có hàng
kẻ
1- Bút chì màu
1-Bút màu Highlighter (để
đọc)
1- Giấy lau Clorox lớn
1- Giấy index cards có hàng
kẻ 3x5
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Lớp 2

Lớp 3

Lớp 5

1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe
(Headphone not Ear Bud)
1 Cặp sách (không có bánh xe)
1 Kéo cắt nhỏ tròn đấu
2- Keo dính (glue stick)
2- Hộp bút chì # 2
1- Tẩy bút chì màu hồng
2- Hộp mầu tô 24
1- Thước kẻ 12 inch (inch và cm)
1- Giấy chép bài (Wide rule)
8- Folder nhựa có ngăn và đựng
giấy
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
1- Giấy lau tay
1- Chai khử trùng tay (hand
sanitizer)
1- Bao đựng bút chì
2- Cuốn vở Composition trắng
đen
1- Giấy màu (construction paper)
1- Giấy index cards có hàng kẻ
1- Bút chì màu
1- Bút màu Highlighter (để đọc)

1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe (Headphone
not Ear Bud)
1 Cặp sách (không có bánh xe)
8- Folder nhựa có ngăn và đựng giấy
• 2 Folder màu đen
• 2 Folder màu đỏ
• 2 Folder màu vàng
• 2 Folder xanh
1- Giấy chép bài (Wide rule)
2- Hộp bút chì số 2 (KHÔNG
DÙNG BÚT CHI MECHANICAL)
4- Keo dính (glue stick)
1- Bao đựng bút chì
1- Giấy màu (construction paper)
4- Cuốn vở Composition trắng đen
1 Cuốn sách vở (3 Subject Wide
ruled spiral notebook)
1- Kéo cắt nhỏ tròn đấu
1- Bút màu Highlighter (để đọc)
1- Hộp bút màu
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
1- Giấy lau tay
1- Chai khử trùng tay (hand
sanitizer)
1- Giấy index cards có hàng kẻ 3x5

1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe (Headphone not
Ear Bud)
4- Folder nhựa có ngăn và đựng giấy (3
Prong)
* một màu đỏ (môn Toán)
* một màu xanh lá cây (môn Khoa học)
* một màu vàng ( môn Tiếng Anh)
* một màu xanh (môn Xã hội)
1- Folder nhựa có ngăn (được sử dụng làm
thư mục mang
về nhà - mọi loại)
4- Cuốn vở Composition trắng đen
2- Giấy chép bài (college rule)
2- Hộp bút chì số 2
2- Hộp bút màu đen (dry erase markers)
1- Hộp bút màu xanh
1- Bút màu Highlighter (để đọc)
2 - gói Post- It ghi chú
2- Giấy index cards có hàng kẻ 3x5
1- Keo dính (glue stick)
2- Giấy lau tay
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
2- Hộp Clorox Wipes
1- Hộp bao Sandwich Ziploc bags
1- Kéo cắt nhỏ tròn đấu
1- Bao đựng bút chì
1 Cặp sách (không có bánh xe)
1- Binder 1/2 inch trắng túi nhưạ ở mặt
trước

1- Binder 1/2 inch trắng túi nhưạ
ở mặt trước.

Lớp 4
1- Mô ̣t că ̣p dây tai nghe (Headphone not Ear Bud)
1 Cặp sách (không có bánh xe)
1- Binder 2” inch trắng túi nhưạ ở mặt trước.
6- Folder nhựa có ngăn và đựng giấy
2- Giấy chép bài (college rule)
2- Hộp bút chì số 2 (KHÔNG DÙNG BÚT CHI MECHANICAL)
2- keo dính (glue stick)
1- Bao đựng bút chì
4- Cuốn vở Composition trắng đen
1- Kéo cắt nhỏ tròn đấu
1- Bút màu Highlighter (để đọc)
1- Hộp bút màu
2- Hộp giấy lau mũi Kleenex
1- Giấy lau tay
1- Chai khử trùng tay (hand sanitizer)
1- Giấy index cards có hàng kẻ 3x5
2- Gói Post- It ghi chú
1- Binder 1/2 inch trắng túi nhưạ ở mặt trước

