
  
KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC 2022-2023 

Danh sách Đồ dùng Học tập Chung 
 

Dưới đây là danh sách đồ dùng học tập chung cho tất cả học sinh theo học tại các trường trung học thuộc học khu Fort Bend ISD. Xin lưu ý một 
số mục trong danh sách này có thể cần phải được bổ sung thêm trong năm. 

 
LƯU Ý QUAN TRỌNG cho năm 2022-2023: Hãy dán nhãn tất cả đồ dùng cá nhân. Học sinh vẫn được phép mang theo nước rửa tay 
và/hoặc khẩu trang riêng để sử dụng cho mục đích cá nhân. 

 
Giáo viên sẽ bổ sung thêm vật dụng cần thiết trong năm học, bao gồm cặp đựng giấy tờ, sổ tay lò xo/gáy xoắn, túi đựng hồ 
sơ nhiều ngăn, bút lông dầu, phiếu ghi chú hoặc các đồ dùng khác để sử dụng khi giảng dạy. 

 
Vui lòng tìm thêm tư vấn từ trường của con bạn để biết thêm thông tin cụ thể liên quan đến lớp của trẻ. 

 
Danh sách đồ dùng học tập chung được đề xuất cho tất cả học sinh trung học: 

• 1 bộ 2 bút chì 
• 1 bộ bút bi (màu đen hoặc xanh) 
• 4 bộ giấy ghi chú (được bổ sung trong suốt năm học) 
• 2 lọ keo dán lớn 
• 1 cặp kéo học sinh 
• 1 bộ bút dạ quang nhiều màu 
• 1 đồ chuốt bút chì có nắp 
• 1 thước dài 12" có vạch inch và centimet 
• 1 túi đựng bút chì 
• 1 bộ bút chì màu 
• 1 bộ giấy kẻ ô vuông một phần tư inch 
 

Các Vật dụng Công nghệ Tùy chọn: 
• 1 Bút Cảm Ứng Đa Năng (Không nguồn) (Để sử dụng với các thiết bị màn hình cảm ứng) 
• 1 Thiết bị cá nhân: Tham khảo "Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị Cá nhân của Học sinh" trên trang 

web của Fort Bend ISD https://www.fortbendisd.com/Page/105736 
• 1 Bộ tai nghe/Tai nghe có mic (tương thích với máy tính xách tay Windows hoặc với thiết bị 

riêng) 
 

Các Vật dụng Lớp học Tùy chọn: 
• 1 túi khăn tẩm cồn khử trùng 
• 1 chai nước rửa tay 
• 1 hộp khăn giấy 
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