
 

 

 

 

 
Vật Liệu & Vật Dụng 

Viết chi phiếu cho McGarvin 

 
Đồng Phục Giáo Dục Thể Chất (P.E.) 

❖ Học sinh cần phải ăn mặc thích hợp cho lớp giáo dục thể chất (P.E.) của các em.  

❖ 1 Bộ Đồng Phục P.E. có thể được mua với giá $27.00 tại lớp khi năm học bắt đầu.  

Muốn mua thêm 1 Bộ Đồng Phục P.E. nữa, các em có thể mua sau thứ Hai, ngày 13 

tháng 9. 

Giá: Áo = $15.00 / Quần Đùi = $12.00 

❖ Học sinh lớp 8 có thể mặc lại đồng phục từ năm học trước. 
 

 
Sách Kỷ Yếu (Yearbook) 

❖ 30 cuốn đầu tiên mỗi cuốn sẽ là    …………...$30.00 

❖ Sau đó mỗi cuốn sẽ là …………. …………….$35.00 

 

 
Nghị Trình (Agenda) để Theo Dõi Tiến Trình Học Vấn 

❖ Học sinh sẽ nhận được cuốn Nghị Trình với chính sách nhà trường và quyển lịch. 

❖ Nghị trình sẽ được phân phối trong tiết học thứ 1 của ngày học đầu. 

 

 
Vật Dụng Đề Nghị để Trợ Giúp Giữ Ngăn Nắp 

Những vật dụng này có thể sẽ khác tùy theo giáo viên/bài tập. 

❖ Sổ tay với 3 vòng (vòng kim loại nên lớn ít nhất 1 1/2 phân) để đủ chứa bài vở cho 

sáu lớp học, những miếng chia phần để chia cách các môn học khác nhau, giấy sổ 

tay ba lỗ độ cách chuẩn.   

❖ Vật liệu viết bài – Bút chì, Bút Mực (đen, xanh dương, đỏ & xanh lá cây), cục tẩy, bút 

lông viết bảng trắng và bút dạ quang. 

❖ Túi đựng bút chì, giấy ghi chú Post-it nhỏ & cây keo khô. 

❖ Nếu cần thêm vật dụng gì, giáo viên sẽ thông báo thêm trong tuần thứ nhất.  

Khu Học Chánh Garden Grove 

Trường Trung Học Cấp I Sarah McGarvin 

Ghi Danh Học Niên Khoá 2022-2023 



 


