Trường Trung Học Walcott
Danh Sách Dụng Cụ 2017-2018
Đây là một danh sách dụng cụ đề nghị cho các cấp lớp và môn học.
Lớp 6
1 – bìa còng 1in (1” binder)
1 – bìa còng 1½ in (1½” binder)
2 xấp giấy rời có đường gạch rộng (wide-ruled)
6 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng (đỏ, xanh dương, tím, xanh lá cây, vàng, đen)
1 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng tùy màu cho môn Sức Khỏe, Khoa Học, và Gia đình và Khoa Học Tiêu Thụ
5 – bìa còng 2túi (2 pocket folders) đỏ, xanh dương, tím, xanh lá cây, vàng
1 xấp thẻ ghi chú (notecards)
1 tập lá phân trang 5 mục cho bìa cỏng 3 kẹp (5 section tabs for 3 ring binder)
2 hộp bút chì
1 hộp bút mực (xanh dương hay đen)
2 bút mực đỏ
1 cục gôm hay bút chì một đầu có gôm
1 bút lông (Highlighter)
1 hộp bút chì màu
1 Ống keo
Bóp đựng dụng cụ (Trapper)
Túi đựng bút chì xếp vừa khít vào bóp đựng dụng cụ
2 hộp giấy (Kleenex)
1Máy tính khoa học
*(Scientific calculator) đề nghị có
Lớp 7
2 – bìa còng 1in (1” binder)
4 xấp giấy rời có đường gạch rộng (wide-ruled)
6 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng, mỏng ,một mục (single subject, wide ruled)
1 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng tùy màu cho môn Sức Khỏe, Khoa Học, và Gia đình và Khoa Học Tiêu Thụ
1 Bìa thư mục tùy màu cho môn Sức Khỏe và Gia đình & Khoa Học Tiêu Thụ
2 Cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng tùy màu cho môn Toán
1 Tập lá phân trang 8 mục cho bìa cỏng 3 kẹp (dành cho lớp Ngôn Ngữ Danh Dự (Honors Language Arts)
7 Bìa thư mục có túi (pocket folders)
1 sổ tay (composition notebook) không lò xo (not spiral)
2 hộp bút chì
1 hộp bút mực (xanh dương hay đen)
1 cục gôm hay bút chì có đầu gôm
2 bút mực đỏ
1 xấp thẻ ghi chú
1 hộp bút chì màu
2 hộp giấy (Kleenex)
1 Máy tính
* (Máy tính khoa học) đề nghị có
* Bóp đựng dụng cụ (Trapper) đề nghị có
Lớp 8
3 xấp giấy rời có đường gạch rộng (wide ruled)
3 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng, mỏng ,một mục (single subject, wide ruled)
2 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng, 3 mục (3 subject, wide ruled)
2 – bìa còng 1in (1” binder) (cho lớp Toán & Honors Language Arts )
1 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng tùy màu cho môn Sức Khỏe, Khoa Học, và Gia đình và Khoa Học Tiêu Thụ
1 Bìa thư mục tùy màu cho môn Sức Khỏe và Gia đình & Khoa Học Tiêu Thụ

4 – Bìa còng 3 kẹp , 2 túi (3 prong 2 pocket folders)
7 Bìa thư mục có túi (pocket folders)
1 Xấp thẻ ghi chú (notecards)
2 Hộp bút chì
1 hộp bút mực (xanh dương hay đen)
1 cục gôm hay bút chì có đầu gôm
1 hộp bút chì màu
1 Ống keo
2 Hộp giấy Kleenex
1 Máy tính
*(Máy tính khoa học) đề nghị có
* Bóp đựng dụng cụ (Trapper) đề nghị có
Môn Nghệ Thuật -Art
1 Cục gôm lớn
1 hộp bút chì
1 cây bút lông dấu màu đen (không xóa được) (permanent marker)
1 Chai keo
1 cuộn băng keo trong loại đóng thùng dành cho lớp 6 và 7
2 Cuộn băng keo trong loại đóng thùng dành cho lớp 8
Tiếng Mễ - Spanish
1 cuốn sổ lò xo có đường gạch rộng (wide ruled)
Ban Nhạc /Ban Hòa Tấu
Sẽ có đề nghi thêm một số dụng cụ. Xin đến gặp nhạc trưởng và/hay sổ tay với chi tiết cụ thể.
Không bắt buộc cho tất cả các lớp từ 6 đến 8
Đồ nghe tai (micro phone -môn tiếng Mễ)
Chuột không dây (wireless mouse)
Danh sách dụng cụ cho kỷ năng đời sống
2 Hộp bút chì
1 Hộp bút lông
1 Hộp 24 bút chì sáp (Crayon)
5 Bìa thư mục
2 Xấp giấy rời có đường gạch
1 Cuốn sổ lò xo có đường gạch
2 Hộp giấy chùi mũi Kleenex
1 Hộp bút long xóa được hiệu EXPO
2 Chai xà bông bơm tay (hand sanitizer)
Áo quần để thay đổi giữ tại trường
Đồ Dùng Vệ Sinh Cá Nhân (Personal Hygiene Items)
Bàn chải đánh răng
2 Ống kem đánh răng
Lượt chải tóc
2 chai thuốc bôi nách
Nước xịt thân thể (không bắt buộc)

