www.alhodaazhar.com : * لمتابعة موقع المدرسة
: * لمتابعة صفحة المدرسة
https://www.facebook.com/Al-Hoda-Schools-155963434432914/
kg@alhodaschools.net : * للتواصل مع إدارة رياض األطفال

List of Books & Materials
( KG1) 2022 - 2023

 كتب و كراسات اللغة العربية

 English Books & Copy Books

 Values Phonics.
)  Number Sense Students Book ( B


كتاب تدريبات اللغة العربية (فصل دراسى أول) .



كراسة متابعة .

)  Number Sense Work Book ( B
 Reading Booklet .

 Activity Booklet.
 Values Phonics Sheets
 لون جالد كتب و كراسات اللغة العربية و اللغة اإلنجليزية



 1كراسة  9أسطر للغة العربية تجلد باللون األزرق .



 1كراسة رسم صغيرة للغة العربية تجلد باللون األزرق .



 1كراسة رسم صغيرة للغة اإلنجليزية تجلد باللون األحمر .



 1كراسة رسم صغيرة للتربية الفنية تجلد باللون األخضر .



كتاب اللغة العربية يجلد بجالد شفاف ( حتى يسهل على الطفل التعرف على الكتاب ) .



كتب اللغة اإلنجليزية تجلد بجالد شفاف ( حتى يسهل على الطفل التعرف على الكتاب ) .



كراسة المتابعة تجلد بجالد شفاف ( حتى يسهل على الطفل التعرف على الكتاب ) .
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 1حافظة بسوسته ( يوضع بها األدوات المكتبية المطلوبة )



1ملف أحمر–  1ملف أصفر (بالستيك بكبسونة )( اللغة اإلنجليزية ).



1ملف أزرق (بالستيك بكبسونة )( لللغة العربية والقرآن الكريم).



 3كراسة رسم صغيرة ( 1اللغة العربية  1 -اللغة اإلنجليزية  1 -التربية الفنية )



 1فرخ فوم مضغوط مستورد



 2قلم سبورة – سبورة صغيرة (من الكرتون حرصا ً على سالمة الطفل)



2علبة ألوان خشب  12لون كبيرSimbalion/Faber-Castell-Staedtler .



1علبة ألوان شمع  6لون عريضJovi//Faber-Castell .



 4فرخ كانسون ( .ألوان فاتحة )



1مقص ورق(بالستيك بسالح حديد نوع جيد)



 4قلم رصاص )(Faber-Castell



 3لصق استيك (بريت)  1 -لصق أوهو .



1مبراة ( نوع جيد ( )(Faber-Castell



 2ممحاه ( كبيرة ) )(Faber-Castell



2علبة صلصال طبى ) (Joviالعلبة  6ألوان



1علبة بلو -تاك .Faber-Castell


 مريول للتربية الفنية بأكمام طويلة للحفاظ على مالبس الطفل مكتوب عليه اسم الطفل ) ( Apron
 حافظة بالستيك بسوسته باسم الطفل تحتوى على زى مدرسة اضافى وغيار داخلى يحتفظ به فى المدرسة .

 حافظة طعام خاصة بالطفل .
11 كوب بالستيك للشرب و زمزمية خاصة مكتوب عليها اسم الطفل .
 مناديل ورق ( دستة بكر مناديل تواليت 6 -علب مناديل  -مناديل مبللة Wipes
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 تسلم جميع الكتب و الكراسات مجلدة و مكتوب عليها االسم الثالثى للطفل إلى مدرسة الفصلل يلوم االثلنليلو اللملوافل
 1311 / 9 / 16و الثالثاء المواف  ( 1311 / 9 / 12وفقًا لمواعيد الدخول التى سيتم ارسالها)
 برجاء التأكد مو إرسال " كراسة المتابعة " مع الطفل يوميًا مع التلوقليلع علللى كلل ملللحلوظلة ملرسلللة فلى كلراسلة
المتابعة .
 سوف يكون استخدام األدوات المكتبية بشكل جماعى لهذا يرجى إرسال أدوات عادية غير ملفتة للنظر.



يرجى كتابة اسم الطفل على كل األدوات الخاصة به وكذلك الجاكيت الخاص بالطفل و يفضل أن تكون مطرزة لتشابله الشلكلل
والمقاس والمدرسة غير مسئولة عو فقدان أى مو هذه األدوات أو الجاكيت إن لم يكو عليها اسم الطفل .

 مراعاة إحضار األدوات المكتبية السابقة و فقًا للمواصفات المذكورة .
 حرصا ً على سالمة الطفل و جودة األدوات المستخدمة فإنه فى حالة إرسال أى أدوات غليلر ملطلابلقلة للللملواصلفلات
المذكورة فسوف يتم إعادتها.

Note for Child’s Books & Materials



 All books and copybooks should be covered, labeled and sent to the class teacher, on
Monday 26 / 9 / 2022 & Tuesday 27 / 9 / 2022.

 Please make sure to send the Follow up copy book everyday with your child and sign
every message included.
Stationery items shouldn't be fancy or expensive .
Please write the child's name on all his / her stuff (including jackets).

The school is not responsible for any stuff that or jacket don’t have the child’s name.
All stationeries should be according to the mentioned qualifications .
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