DỤNG CỤ HỌC TẬP
Lớp 1 (2019/2020)
1 cặp học sinh
1 mũ

1 bình đựng nước uống
1 túi đựng bút

1 hộp bút lông màu Crayola đầu vừa
1 hộp bút chì màu Crayola
1 bảng viết trắng

5 cây bút viết bảng trắng*
1 giẻ lau bảng*

2 bút bi màu xanh dương, xanh lá cây và đỏ*
2 cục tẩy trắng*
5 cây bút chì*

5 cây hồ dán khô*
1 kéo đầu tròn*

1 thước kẻ có chia vạch

1 bút dạ quang hiệu Stabilo
1 gọt bút chì

1 tạp dề hoặc áo thun cũ dùng cho môn vẽ

1 bìa đựng hồ sơ cỡ 24x32 bằng nhựa với dây buộc dành đựng các sách mượn ở thư viện

Các dụng cụ được đánh dấu (*) sẽ được giữ trong lớp với tên học sinh để có thể thay thế khi cần.

Dành cho môn học thể dục (các vật dụng cần được dán nhãn tên học sinh):
Một đôi giày thể thao, quần sooc hay quần dài thể thao và áo thun để thay khi cần
Với các hoạt động ngoài trời, cần phải có mũ nón và áo dài tay.
Thường xuyên cần có trong cặp học sinh : một gói khăn giấy

Vui lòng dán nhãn tên học sinh trên tất cả các dụng có thể dán được.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
Tél : (84-8) 3725 2208 - Fax : (84-8) 3725 2218 - E-mail : sec.direction@lfiduras.com - Site web : www.lfiduras.com

DỤNG CỤ HỌC TẬP
Lớp 2 (2019/2020)
1 cặp học sinh cứng, dài khoảng 40cm (tránh sử dụng cặp có bánh xe kéo)
1 bình đựng nước uống (mang theo hàng ngày)
1 mũ (mang theo hàng ngày)
Thước kẻ chia vạch (dài 30cm), phẳng, bằng nhựa trong, cứng
1 bảng trắng + 10 bút lông viết bảng + 1 giẻ lau
1 bìa đựng hồ sơ cỡ 24x32 bằng nhựa với dây buộc
1 túi đựng bút mềm có dây kéo :
- 3 bút bi xanh dương
- 2 bút bi màu đỏ
- 2 bút bi xanh lá cây
- 3 bút bi màu đen

Không dùng bút xóa, nên dùng các loại bút có một đầu tẩy

3 cây bút chì
1 kéo đầu tròn (nếu HS thuận tay trái, vui lòng dùng loại kéo dành riêng cho
người thuận tay trái)
2 cục tẩy trắng
1 gọt bút chì
10 cây hồ dán khô
1 túi đựng bút mềm có dây kéo :
- 12 bút chì màu
- 12 bút lông màu

1 bìa đựng hồ sơ cỡ 24x32 bằng nhựa với dây buộc dành đựng các sách mượn ở thư
viện.
Thường xuyên cần có trong cặp học sinh : một gói khăn giấy
Vui lòng dán nhãn tên học sinh trên tất cả các dụng có thể dán được.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale
Route N° 11 – Long Binh – District 9 - Ho Chi Minh Ville - Vietnam
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DỤNG CỤ HỌC TẬP

1 mũ

Lớp 3 (2019/2020)

1 bình đựng nước uống
1 bảng viết trắng + bút lông viết bảng + 1 khăn lau

thước kẻ chia vạch dài 30cm, bằng nhựa trong và cứng
1 hộp bút chì màu
1 hộp bút lông màu
1 túi đựng bút (để ở nhà) dành làm bài tập và để thay thế khi cần
1 túi đựng bút (để ở trường) bao gồm :
− nhiều bút bi xanh dương không đầu xóa, đầu nhọn vừa*
−

2 bút bi xanh lá cây, 2 màu đen và 2 màu đỏ, đầu nhọn vừa, không đầu xóa*

−

1 cây hồ dán khô*

−

1 kéo đầu tròn

−

1 một cục gôm trắng

−

1 gọt bút chì

−

1 bút chì HB

−

1 bút dạ quang màu vàng và 1màu xanh lá cây

−

1 thước eke trong suốt, không quá lớn

− 1 compa đầu bút chì
1 máy tính học sinh có bộ nhớ và phím bấm hơi lớn (không bắt buộc)
1 USB
1 bìa nhựa đựng hồ sơ cỡ 24x32 với dây buộc dành đựng các sách mượn ở thư viện
Các dụng cụ được đánh dấu (*) có thể phải mua thêm để thay mới trong suốt năm học. Sau mỗi kỳ nghỉ
nên kiểm tra lại hộp bút viết, dụng cụ của các em.
Dành cho môn học thể dục, dán nhãn tên học sinh trên đồ dùng :
Một đôi giày thể thao, quần sooc hay quần dài thể thao và 2 áo thun (trong đó 1 áo để trong cặp để thay
khi cần).
Với các hoạt động ngoài trời, cần phải có nón.
Thường xuyên cần có trong cặp học sinh : một gói khăn giấy và một khăn mặt nhỏ.
Cần có trong lớp : 1 áo khoác gilet
Vui lòng dán nhãn tên học sinh trên tất cả các dụng có thể dán được.

Tout le courrier doit être adressé à : Mme le Proviseur - Lycée Français International Marguerite Duras
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DỤNG CỤ HỌC TẬP
Lớp 4 (2019/2020)
1 mũ
1 bình đựng nước uống
1 bảng viết trắng + 1 bút lông viết bảng (+ một vài bút để dành thay thế) + 1 khăn lau
thước kẻ chia vạch dài 20cm, bằng nhựa trong và cứng
1 hộp bút chì màu
1 hộp bút lông màu
1 túi đựng bút (để ở nhà) dành làm bài tập và để thay thế khi cần
1 túi đựng bút (để ở trường) bao gồm :
− nhiều bút bi xanh dương không đầu xóa, đầu nhọn vừa*
−

2 bút bi xanh lá cây, 2 màu đen và 2 màu đỏ, đầu nhọn vừa, không đầu xóa*

−

1 cây hồ dán khô*

−

1 kéo đầu tròn

−

1 một cục gôm trắng

−

1 gọt bút chì

−

1 bút chì HB

−

1 bút dạ quang màu vàng và 1màu xanh lá cây

−

1 thước eke trong suốt, không quá lớn

− 1 compa đầu bút chì
1 máy tính học sinh có bộ nhớ và phím bấm hơi lớn (không bắt buộc)
1 bìa đựng hồ sơ cỡ 24x32 bằng nhựa với dây buộc dành đựng các sách mượn ở thư
viện.
Các dụng cụ được đánh dấu (*) có thể phải mua thêm để thay mới trong suốt năm học.
Dành cho môn học thể dục : cần được dán nhãn tên học sinh
Một đôi giày thể thao, quần sooc hay quần dài thể thao và 2 áo thun (trong đó 1 áo để trong cặp để thay khi
cần)
Với các hoạt động ngoài trời, cần phải có mũ nón và áo dài tay.
Thường xuyên cần có trong cặp học sinh : một gói khăn giấy và một khăn mặt nhỏ.
Cần có trong lớp : 1 áo khoác gilet
Vui lòng dán nhãn tên học sinh trên tất cả các dụng có thể dán được.
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DỤNG CỤ HỌC TẬP
Lớp 5 (2019/2020)
1 mũ
1 bình đựng nước uống
1 bảng viết trắng + 1 bút lông viết bảng + 1 khăn lau
thước kẻ chia vạch dài 20cm, bằng nhựa trong và cứng
1 hộp bút chì màu
1 hộp bút lông màu
1 túi đựng bút (để ở nhà) dành làm bài tập và để thay thế khi cần
1 túi đựng bút (để ở trường) bao gồm :
− nhiều bút bi xanh dương không đầu xóa, đầu nhọn vừa*
−

2 bút bi xanh lá cây, 2 màu đen và 2 màu đỏ, đầu nhọn vừa, không đầu xóa*

−

1 cây hồ dán khô*

−

1 kéo đầu tròn

−

1 một cục gôm trắng

−

1 gọt bút chì

−

1 bút chì HB

−

1 bút dạ quang màu vàng và 1màu xanh lá cây

−

1 thước eke trong suốt, không quá lớn

− 1 compa đầu bút chì
1 máy tính học sinh có bộ nhớ và phím bấm hơi lớn (không bắt buộc)
1 USB
1 bìa đựng hồ sơ cỡ 24x32 bằng nhựa với dây buộc dành đựng các sách mượn ở thư
viện.
Các dụng cụ được đánh dấu (*) có thể phải mua thêm để thay mới trong suốt năm học.
Dành cho môn học thể dục : cần được dán nhãn tên học sinh
Một đôi giày thể thao, quần sooc hay quần dài thể thao và 2 áo thun (trong đó 1 áo để trong cặp để thay khi
cần)
Với các hoạt động ngoài trời, cần phải có mũ nón và áo dài tay.
Thường xuyên cần có trong cặp học sinh : một gói khăn giấy và một khăn mặt nhỏ.
Cần có trong lớp : 1 áo khoác gilet
Vui lòng dán nhãn tên học sinh trên tất cả các dụng có thể dán được.
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