
 

Rosslyn School …13215 113A Street, Edmonton, AB  T5E 5B9 … Phone: 780-453-1576 

 

 

    

Suggested Supply List 
  قائمة اإلحتياجات المقترحة

◦ Backpack         حقيبة ظهر    

◦ Binders, one-inch, 5 different colours        ألوان مختلفة    –) ملفات مقاس ا بوصة 5عدد (

◦ Calculator (scientific calculator with the fraction button).   الكسور) آلة حاسبة علمية (بها زر  
Grade 8 and 9 students will need a Texas Instruments TI-30XIIS or Sharp EL-531W 

                                                                                  آلة حاسبة نوع –سوف يحتاجون  9و  8بالنسبة لطالب الصف 

◦ Coiled notebook with 3  sections  for Language Arts and Mandarin Bilingual          
                                                

◦ Coiled notebook, 80-pages, one lined and one grid paper for Math   
 

◦ Combination lock  ) one for hall locker, one for gym locker). May be purchased       
from the Rosslyn School for $6.00 each. 
 

◦ Dividers, 10 ) فواصل              10عدد (   
◦ Duo tangs, 5 different colours  
◦ Geometry set, including a 30 cm Ruler   ) علبة هندسة و مسطرة1عدد ( 

سم  30مقاس    

◦ Glue sticks         صباعات صمغ جاف 

◦ Highlighters          أقالم تظهير  

◦ Loose-leaf Paper, Lined       ورق مسطر   (باكت) عبوة 

◦ Pencil case to fit into a binder  النوع الذي يمكن أن يوضع داخل الملف  –مقلمة
 ذو الحلقات المعدنية

◦ Pencil crayons/coloured pens/markers  

◦ Pens, HB Pencils and Erasers (restock often)  

◦ Scissors        مقصات 
 
Physical Education التربية الرياضية                                                                      
All students are required to change for physical education and not wear their gym 
clothes to class.  Please send the following items:  running shoes (non-marking 
soles), shorts/sweat pants/t-shirt/sweat shirts.  Remember to wash often. 
 
 

Other supplies may be requested by teachers  
during the first days of school. 

 

TI-30XIIS تكساس     شارب EL-531W       أو 

 $ للقفل.6.00) . يمكن شراء األقفال من مدرسة روزلين مقابل الرياضةخزانة صالة و الممرات(لخزانة  –) قفل بتوليفة أرقام 2عدد (

 لمادة الرياضيات –شبكة مربعات  صفحةمسطرة و صفحة –صفحة  80 –دفتر بسلك ملفوف ) 1عدد (

 والماندرينلمادة ثنائية اللغة اإلنجليزية  –واصل دفتر بسلك ملفوف بثالثة ف) 1عدد (

 )تطلب مجددا(. أقالم حبر، أقالم رصاص درجة        و مساحة
 

HP 

 أقالم تلوين خشبية/ أقالم حبر ملونة/ أقالم تخطيط 
 

 ألوان مختلفة –) ملفات صغيرة لتسليم التقارير 5د (عد

ل الصف. الرجاء إرسال األغراض التالية: خعلى جميع الطالب تغيير مالبسهم لحصص التربية الرياضية وعدم لبس مالبس صالة األلعاب الرياضية دا
 حذاء ركض (أرضية / نعل ال يترك عالمات) ، شورت/ بنطال رياضة/ قميص رياضة/ كنزة نصف كم. تذكر أن تغتسل كثيراً .

 عض اإلحتياجات األخرى خالل األيام األولى للمدرسةبقد يطلب المدرسون 
 


