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2022-23 പ്രാഥമികം 

പരാതുവായ 

സാമപ്രികളു

പെ ലിസ ്റ്റ  
 

Fort Bend ISD പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരാകുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള പരാതുവായ സ ്കൂൾ 

സാമപ്രികളുപെ ലിസ ്റ്റാണ  ചുവപെ നൽകിയിരിക്കുന്നത . ഈ ലിസ ്റ്റിപല ചില ഇനങ്ങൾ ഈ 

വർഷത്തിൽ വീണ്ും വാപങ്ങണ്തായി വപന്നക്കാം എന്ന കാരയം ഓർമ്മിക്കുക. 
 

2022--23 വർഷപത്ത സുപ്രധാന കുറിപ്പുകൾ: എല്ലാ വ്യക്തിഗത സാമഗ്ഗികള ും ലേബൽ ചെയ്യ ക. 

വ്ിദ്യാർത്ഥികൾ വ്യക്തിഗത ആവ്ശ്യത്തിനായി സാനിറ്റൈസറ ും കൂടാചത/അചല്ലങ്കിൽ 

മ ഖാവ്രണവ് ും സവന്തമായി ചകാണ്ട വ്ര ന്നതിന് തടസ്സമില്ല. 

അധ്യയന വ്ർഷത്തിനിടയിൽ ആവ്ശ്യമായി വ്രാനിടയ ള്ള, പ്ലാസ്ൈിക ്സ്ലൈാലറജ് ബാഗ കൾ 
(കവാർട് ും ഗാേണ ും), ക്ലിയർ ലടപ്പ്, േികവിഡ ്സ്കൂൾ ഗ്ലൂ, റ്റഗ്ഡ ഇലറസ് മാർക്കറ കൾ, റ്റബൻഡറ കൾ, 
ഇൻചഡക്സ് കാർഡ കൾ, ലേഷയൽ ടിഷയൂ അചല്ലങ്കിൽ നിർലേശ്ാന സരണമ ള്ള ഉപലയാഗത്തിന ള്ള 
മൈ് ഇനങ്ങൾ മ തോയവ് ഉൾചപ്പചടയ ള്ള അധ്ിക സാമഗ്ഗികൾ അധ്യാപകർ നൽക ന്നതാണ്. 
നിങ്ങള ചട ക ട്ി പഠിക്ക ന്ന ക്ലാസ മായി ബന്ധചപ്പട് നിർേിഷ്ട വ്ിശ്ദ്ാുംശ്ങ്ങൾക്ക് 
അവ്ന്ചറ/അവ്ള ചട കയാമ്പസിചന സമീപിക്ക ക. 

                                                      രിപക മുതൽ 1-ാാാം ക്ലാസ  
വപരയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി നിർപേശിക്കുന്ന 

പരാതുവായ സാമപ്രികളുപെ ലിസ ്റ്റ : 

പ്രീ-കിന റർരാർട്ടൻ കിന റർരാർട്ടൻ ഒന്നാം ക്ലാസ  
2    വ്േിയ ഗ്ലൂ സ്ൈിക്ക കൾ 
2    ചവ്ള്ള അചല്ലങ്കിൽ പിങ്്ക 

ഇലറസറ കൾ 
1    പ്ലാസ്ൈിക് ചപൻസിൽ 

ലബാക്സ് 
2    ലബാക്സ് ഗ്കലയാൺ (24) 
1    ലബാക്സ് മാർക്കറ കൾ 

(സ്ൈാൻലഡർഡ്/കഴ കാനാക 

ന്നത്) 
1    ലജാടി ബ്ലനറ്്/ലസേ്ൈി 

കഗ്തികകൾ 
2    ലബാക്സ് #2 സ്ൈാൻലഡർഡ് 

ചപൻസിേ കൾ, ഇലറസർ 

സഹിതും  
2    ലപപ്പർ ലോൾഡറ കൾ, 

ലപാക്കൈ കൾ ഉള്ളത് 

1    പായ്ക്ക് വ്ിഷമ ക്തമായ 

കളിമണ്ണ്  

        8 നിറങ്ങളിൽ ഉള്ളത് 

  1    റ്റഗ്പമറി ലജണൽ, 8x10 

(ചവ്ള ത്ത റ്റഗ്പമറി  

        ലപപ്പർ, െ വ്ന്ന ലബസ്റ്റേൻ, 

റ്റവ്ഡ്-റൂൾഡ,് ഒപ്പും  

        ലഗ്ഡായിുംഗ് ലബാക്സ്) 

  1    പായ്ക്ക് കൺസ്ഗ്ടക്ഷൻ ലപപ്പർ 

  1    പായ്ക്ക് ആൽക്കലഹാൾ-

2 പായ്ക്ക ്#2 സ്ൈാൻലഡർഡ് 
ചപൻസിേ കൾ 
1 ലബാക്സ് ഗ്കലയാൺ (24) 

1 ലബാക്സ് മാർക്കറ കൾ 

(സ്ൈാൻലഡർഡ്/കഴ കാനാക 

ന്നത്) 

1     ലബാക്സ് റ്റഗ്ഡ-ഇലറസ് 

മാർക്കറ കൾ 

1 പ്ലാസ്ൈിക് ചപൻസിൽ 

ലബാക്സ് 
1 കവ്ർ ഉള്ള ചപൻസിൽ 

ഷാർപ്പനർ 
2 വ്േിയ ഗ്ലൂ സ്ൈിക്ക കൾ 

2 പിങ്്ക ഇലറസറ കൾ 

1 ലജാടി ലസേ്ൈി കഗ്തികകൾ 

4  ലനാട്്ബ ക്ക കൾ, 8x10, 

ചവ്ള ത്ത റ്റഗ്പമറി 

ലപപ്പർ, െ വ്ന്ന 

ലബസ്റ്റേൻ, റ്റവ്ഡ്-

റൂൾഡ ്

1  ഹാർഡ് കവ്ർ 

ലകാലമ്പാസിഷൻ 

ലനാട്്ബ ക്ക,് റ്റഗ്പമറി 

സ്റ്റൈൽ 
4 ഗ്ബാഡൂകൾ ഉള്ള ലപാക്കൈ ്
ലോൾഡറ കൾ 

1 പായ്ക്ക ്കൺസ്ഗ്ടക്ഷൻ 

2 പായ്ക്ക ്#2 സ്ൈാൻലഡർഡ് 
ചപൻസിേ കൾ 
1 ലബാക്സ് ഗ്കലയാൺ (24) 

1 ലബാക്സ് മാർക്കറ കൾ 

(സ്ൈാൻലഡർഡ്/കഴ കാനാക ന്നത്) 

1 ലബാക്സ് മാപ്പ് കളറിുംഗ ്

ചപൻസിേ കൾ 
1 പ്ലാസ്ൈിക് ചപൻസിൽ ലബാക്സ് 
1 കവ്ർ ഉള്ള ചപൻസിൽ 

ഷാർപ്പനർ 

2 വ്േിയ ഗ്ലൂ സ്ൈിക്ക കൾ 

2 പിങ്്ക ഇലറസറ കൾ 
1 12” റൂളർ, ഇഞ്ച കള ും 
ചസന്റിമീൈറ കള ും 
അടയാളചപ്പട ത്തിയത് 
1 ലജാടി ലസേ്ൈി കഗ്തികകൾ 

4  ലനാട്്ബ ക്ക കൾ, 8x10, 

ചവ്ള ത്ത റ്റഗ്പമറി ലപപ്പർ, 

െ വ്ന്ന ലബസ്റ്റേൻ, റ്റവ്ഡ-്

റൂൾഡ ്

4  ഹാർഡ് കവ്ർ 

ലകാലമ്പാസിഷൻ 

ലനാട്്ബ ക്ക കൾ, റ്റഗ്പമറി 

സ്റ്റൈൽ 

2 പായ്ക്ക ്ലനാട്്ബ ക്ക ്ലപപ്പർ, 

റ്റവ്ഡ്-റൂൾഡ ്
1 പായ്ക്ക ്കൺസ്ഗ്ടക്ഷൻ ലപപ്പർ 



അധ്ിഷ്ഠിത അണ നശ്ീകരണ  

        റ്റവ്പ്പ കൾ 

  1    ലബാട്ിൽ ഹാൻഡ ്

സാനിറ്റൈസർ 

  1    നാപ്പ് മാൈ് അചല്ലങ്കിൽ ബ്ലാങ്കൈ ്

ലപപ്പർ 

1 പായ്ക്ക ്സ്ൈാൻലഡർഡ ്

ലപാസ്ൈ ്ഇൈ കൾ 

1     ലബാട്ിൽ ഹാൻഡ ്

സാനിറ്റൈസർ 

1     പായ്ക്ക ്ആൽക്കലഹാൾ-

അധ്ിഷ്ഠിത അണ നശ്ീകരണ   

       റ്റവ്പ്പ കൾ 

1    ലബാക്സ് ലേഷയൽ ടിഷയൂ 

6 ലപാക്കൈ ്ലോൾഡറ കൾ, 
ഗ്ബാഡൂകൾ ഉള്ളത് 
1     ലബാക്സ് ലേഷയൽ ടിഷയൂ 
1 പായ്ക്ക ്സ്ൈാൻലഡർഡ ്ലപാസ്ൈ് 
ഇൈ കൾ 
1     ലബാട്ിൽ ഹാൻഡ ്
സാനിറ്റൈസർ 
1     പായ്ക്ക ്ആൽക്കലഹാൾ-
അധ്ിഷ്ഠിത അണ നശ്ീകരണ   
       റ്റവ്പ്പ കൾ 

 

                                                    2-5 ക്ലാസ  വപരയുള്ള 
കുട്ടികൾക്കായി നിർപേശിക്കുന്ന പരാതുവായ 

സാമപ്രികളുപെ ലിസ ്റ്റ : 
1 പായ്ക്ക ്#2 സ്ൈാൻലഡർഡ് ചപൻസിേ കൾ 
1 ലബാക്സ് ഗ്കലയാണ കൾ (24) 

1 പായ്ക്ക ്മാപ്പ ്കളറിുംഗ ്ചപൻസിേ കൾ 

1 ലബാക്സ് മാർക്കറ കൾ 

(സ്ൈാൻലഡർഡ്/കഴ കാനാക ന്നത്) 

2 പാലക്കജ് ലനാട്്ബ ക്ക ്ലപപ്പർ, റ്റവ്ഡ്-

റൂൾഡ ്(വ്ർഷത്തിേ ടനീളും 

കൂട്ിലേർക്ക ന്ന ) 
1 പാലക്കജ് കൺസ്ഗ്ടക്ഷൻ ലപപ്പർ 
2 വ്േിയ ഗ്ലൂ സ്ൈിക്ക കൾ 
1 ലജാടി ക ട്ികൾക്ക ള്ള കഗ്തികകൾ 

  1   ലബാട്ിൽ ഹാൻഡ ്സാനിറ്റൈസർ 
  1   പായ്ക്ക ്ആൽക്കലഹാൾ-അധ്ിഷ്ഠിത 
അണ നശ്ീകരണ റ്റവ്പ്പ കൾ 

2 പിങ്്ക ഇലറസറ കൾ 
1 കവ്ർ ഉള്ള ചപൻസിൽ ഷാർപ്പനർ 

1 12” റൂളർ, ഇഞ്ച കള ും ചസന്റിമീൈറ കള ും 

അടയാളചപ്പട ത്തിയത് 

1 പ്ലാസ്ൈിക് ചപൻസിൽ ബാഗ് 
4 സ്റ്റപറൽ അചല്ലങ്കിൽ ലകാലമ്പാസിഷൻ 
ലനാട്്ബ ക്ക കൾ 
4 ഹാർഡ് കവ്ർ ലകാലമ്പാസിഷൻ 
ലനാട്്ബ ക്ക കൾ 

6 ലപാക്കൈ ്ലോൾഡറ കൾ, ഗ്ബാഡൂകൾ ഉള്ളത് 
1 പായ്ക്ക ്സ്ൈാൻലഡർഡ ്ലപാസ്ൈ് ഇൈ കൾ 
1      ലബാക്സ് ലേഷയൽ ടിഷയൂ 
1      പായ്ക്ക് റ്റഗ്ഡ-ഇലറസ് മാർക്കറ കൾ 
1 ഒര  പായ്ക്ക ്½" ഗ്ഗാേ് ലപപ്പർ (4-5 വ്ചര 

ക്ലാസ്സ കൾക്ക ്മാഗ്തും) 
 

ഓപ്ഷണൽ സാലങ്കതിക ഇനങ്ങൾ: 

• 1 യൂണിലവ്ഴ്സൽ സ്റ്റൈേസ് ടേ് സ്ഗ്കീൻ ചപൻ (പാസീവ്്) (ടേ് സ്ഗ്കീൻ 
ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉപലയാഗിക്ക ന്നതിന)് 

• 1 BYOD (സവന്തും ഉപകരണും ചകാണ്ട വ്ര ക): Fort Bend ISD-യിചേ 
"വ്ിദ്യാർത്ഥികള ചട BYOD ഉപകരണങ്ങൾക്ക ള്ള റ്റഗഡ്" പരിലശ്ാധ്ിക്ക ക 

 

• 

 
1 

ചവ്ബ്ലപജ്: https://www.fortbendisd.com/Page/105736 

റ്റമക്ക് ഉള്ള ചഹഡ്ചസൈ്/ചഹഡ്ലോണ കൾ (Windows ോപ്പ്ലടാപ്പ കൾലക്കാ 
അവ്ര ചട സവന്തും ഉപകരണത്തിലനാ അന ലയാജയമായത്) 

 

https://www.fortbendisd.com/Page/105736

