
  

Các Học sinh và Gia Đình Mới: Chào Mừng Đến Với Trường Hosford!  

Các Học sinh và Gia Đình Cũ: Chào Mừng Trở Lại Trường Hosford! 

                 Chúng tôi mong được gặp lại tất cả quý vị trong tháng 8. 

Học sinh sẽ cần những dụng cụ học tập trong danh sách dưới đây để sử dụng trong các tiết học ở trường 

Hosford. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc mua những thứ này, xin vui lòng nói cho các tư vấn viên 

của chúng tôi biết, và chúng tôi sẽ giúp đỡ để đảm bảo rằng học sinh của quý vị có những gì họ cần (các 

tư vấn viên Hosford: Sahjo Brown, sbrown3@pps.net; Kim Anderson, kanders4@pps.net) 

Danh sách dụng cụ học tập của học đề nghị cho niên học 2017-2018 

 Bìa hồ sơ 3 vòng (1 ½ in) 

 Các ngăn cho bìa hồ sơ (5-ngăn thư mục) 

 Bìa hồ sơ nhỏ (3 lỗ vừa trong bìa hồ sơ) 

 Giấy Viết – 400 tờ (kẻ dòng đại học) 

 Vở (dành cho Ngôn Ngữ, Xã Hội) 

 Giấy ô ly (cho môn Toán) 

 5 cuộn băng keo (cho môn Khoa học) 

 Thẻ kẻ dòng (dòng 3X5 và dòng 5X7) 

 Đồ đựng bút chì (có 3 lỗ bấm để vừa trong bìa hồ sơ) 

 Bút chì số 2 – 2 tá 

 Bút đen và bút xanh (1 tá cho mỗi màu) 

 Bút chì màu (loại 12 cây) 

 Bút lông (loại 12 cây) màu nước (không có bút mực kể cả bút lông kim) 

 Bút dạ quang  

 Hồ dán (2 cái lớn hoặc 3 cái nhỏ) 

 Gôm, tẩy 

 Đồ gọt bút chì (đồ cầm tay có thể để trong đồ đựng bút chì) 

 Kéo 

 Thước 

 Cặp đi học 

 

Nếu các học sinh học với bất cứ giáo viên nào dưới đây, thì họ yêu cầu học sinh có 

thêm những dụng cụ học tập này 

Giáo Viên Môn học Dụng cụ học tập Dụng cụ học tập 

Thomas L.A./S.S. 2 quyển vở 1.5 inch  2 vở viết văn (không lò xo) 

Yu MIP Vở có đường kẻ (loại 75 đến 100 tờ)  

* Xin vui lòng không mua Sổ Kế hoạch Năm. Nhà trường sẽ cung cấp một quyển như là một phần của quyên 

góp cho học sinh. Các Sổ Kế Hoạch này sẽ có 3 lỗ bấm và phải được giữ trong bìa hồ sơ của chúng. Học sinh 

sẽ luôn mang theo bìa hồ sơ và Sổ Kế Hoạch của họ theo như dự kiến. 

** Học sinh có thể cần thêm một số dụng cụ cho học kỳ hai . 

Danh sách dụng cụ học tập (không bắt buộc) 

Nếu quý vị có thể đóng góp vào đồ dùng học tập toàn trường của chúng ta, xin vui lòng đưa các mặt hàng 

này đến văn phòng hoặc bàn tiếp nhận. Xin cảm ơn quý vị! 

 

• Hộp khăn giấy (3 hộp)  • Bút chì (2 tá loại số 2)     • Giấy copy - 2 ram 
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Trường Trung Học  Cơ Sở Hosford 

 

      Danh sách dụng cụ học tập cho học sinh niên học 2017-2018 


