Danh Sách Đồ Dùng Dành Cho Học Sinh Nhà Trẻ Trường
Habans
-Giày Velcro hoặc Slip-on và Cặp Sách Cỡ Thường (Không Có
Bánh Xe)
1- khăn tắm hoặc chăn cỡ tắm biển
2- túi giấy chùi cho em bé
2- thuốc sát trùng tay
2- hộp Bút Chì Lớn
1- túi đựng bút chì có khóa kéo (không có hộp)
1- 4 túi bút viết bảng lau khô EXPO, mùi nhẹ (CHO HỌC SINH SỬ DỤNG)
4- túi 24 Bút Chì Màu
4- ống keo dán lớn
3- hộp Kleenex
1- Hộp Gal. Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nữ)
1- Hộp Quart Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nam)
2- Bìa Hồ Sơ Plastic Màu Vàng có túi và chạc kẹp
BẮT BUỘC: Một bộ đồng phục đi học đầy đủ - phải gồm có 1 áo, 1 quần, 1 cái quần lót và 1 đôi
vớ để lại trường phòng khi tè dầm. Chúng tôi yêu cầu quý vị cũng chuẩn bị một Bộ Dụng Cụ Ở Nhà
chứa những thứ sau đây: bút chì màu, kéo, hồ dán và bút chì đã gọt.

Ngày học cả ngày đầu tiên đối với tất cả học sinh là
ngày 12 tháng 8.

Danh Sách Dành Cho Học Sinh Mẫu Giáo Trường Habans
-Giày Velcro hoặc Slip-on và Cặp Sách Cỡ Thường (Không Có Bánh Xe)
1- túi giấy chùi cho em bé
1- túi đựng bút chì có khóa kéo (không có hộp)
4- túi Bút Chì Màu (24 cái)
2- hộp Bút Viết Bảng Crayola Classic
2- hộp bút chì #2
2- cuốn tập marble composition
2- hộp Kleenex lớn
2- thuốc sát trùng tay
2- 4 túi bút viết bảng lau khô EXPO, mùi nhẹ (CHO HỌC SINH SỬ DỤNG)
4- ống keo dán lớn
1- Hộp Gal. Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nữ)
1- Hộp Quart Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nam)
4- Bìa Kẹp Hồ Sơ Plastic có túi và chạc kẹp (1 mỗi màu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá)
2- bảng con
Chúng tôi yêu cầu quý vị cũng chuẩn bị một Bộ Dụng Cụ Ở Nhà chứa những thứ sau đây: bút chì màu,
kéo, hồ dán và bút chì đã gọt. BẮT BUỘC: Một bộ đồng phục đi học đầy đủ - phải gồm có 1 áo, 1
quần, 1 cái quần lót và 1 đôi vớ để lại trường phòng khi tè dầm.

Ngày học đầu tiên đối với tất cả học sinh là ngày 12 tháng 8.

Danh Sách cho Lớp 1 và 2 ở trường Habans
1- Cặp Sách Cỡ Thường (Không Có Bánh Xe)
2- túi Bút Chì Màu (24 cái)
2- hộp bút chì #2
2- cuốn tập marble composition
1- hộp Giấy Tờ Rời (Ô Kẻ Rộng)
1- túi đựng bút chì có khóa kéo (không cần hộp bút chì)
2- hộp Kleenex
1- 4 túi bút viết bảng lau khô EXPO, mùi nhẹ (CHO HỌC SINH SỬ DỤNG)
4- ống keo dán lớn
1- Hộp Gal. Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nữ)
1- Hộp Quart Ziploc Bags (Chỉ Dành Cho Nam)
4- Bìa Kẹp Hồ Sơ Plastic có túi và chạc kẹp (1 mỗi màu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá)
4- cục tẩy chữ nhật màu hồng (không có nắp đậy cục tẩy)
1- túi bút tô đậm màu vàng
Chúng tôi yêu cầu quý vị cũng chuẩn bị một Bộ Dụng Cụ Ở Nhà chứa những thứ sau
đây: bút chì màu, kéo, hồ dán và bút chì đã gọt.

Ngày học đầu tiên đối với tất cả học sinh là ngày 12 tháng 8.

Danh Sách Đồ Dùng Dành Cho Học Sinh Lớp 3-5 Trường
Habans
1 - Cặp Sách Cỡ Thường (Không Có Bánh Xe)
1 - bìa kẹp MÀU ĐEN có vòng 2 inch
5 - Bìa kẹp hồ sơ plastic 3 lỗ có túi (không có chạc kẹp bằng kim loại) (1 mỗi
màu đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, đen)
1 - túi đựng bút chì có khóa kéo có 3 lỗ (không cần hộp bút chì)
1 - túi bút tô sáng màu vàng
1 - hộp Bút Chì Màu (24 cái)
1 - hộp Bút Viết Bảng Crayola Classic
1 - bộ keo dán
2 - cuốn tập marble composition
2 - túi giấy có đường kẻ rộng
4 - hộp bút chì #2 (không được phép sử dụng bút mực)
4- cục tẩy chữ nhật màu hồng
4 - hộp Kleenex
4 - bút viết bảng lau khô EXPO, mùi nhẹ (CHO HỌC SINH SỬ DỤNG)

Ngày học cả ngày đầu tiên đối với tất cả học sinh là
ngày 12 tháng 8.

Danh Sách Đồ Dùng Dành Cho Học Sinh Lớp 6-8 Trường
Habans
1 bìa kẹp màu đen 2 inch
1- túi đựng bút chì có khóa kéo (không cần hộp bút chì)
4 hộp bút chì #2 (không được phép sử dụng bút mực)
1 túi bút tô sáng màu vàng
2 cuốn tập marble composition
2 túi giấy có đường kẻ rộng
4 hộp Kleenex
4 bút viết bảng lau khô EXPO, mùi nhẹ (CHO HỌC SINH SỬ
DỤNG)
Ngày học cả ngày đầu tiên đối với tất cả học sinh là
ngày 12 tháng 8.

