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Kính gửi Quý Phụ huynh,  

Để việc chăm sóc và giáo dục học sinh tốt nhất ngay trong ngày đầu tiên đến lớp, Nhà trường rất mong nhận được sự phối 

hợp của Phụ huynh trong việc chuẩn bị cho học sinh các đồ dùng như sau:  

 

STT  Đồ dùng  Số lượng  Lưu ý  

1 

Sách giáo khoa (Bộ sách kết nối tri thức với cuộc 

sống): 

- Tiếng Việt 1 (Tập 1 và 2)  

- Vở bài tập Tiếng Việt (Tập 1 & 2)   

- Vở tập viết (Tập 1 & 2)  

- Bộ thực hành Tiếng Việt   

1 bộ  

Học sinh sẽ được nhận sách giáo khoa Tiếng 

Việt trong tuần đầu tiên đến trường (nếu Phụ 

huynh đã đóng phí mua sách).   

2 Vở ô li  5 quyển  50 trang, loại 4 ô li to  

3  
Bút chì 2B, thước kẻ, tẩy/gôm, bút dạ kim Bee Bee, 

gọt bút chì 

1 hộp hoặc 

chiếc/loại  

1 thước kẻ cứng dài 15cm  

1 hộp bút dạ kim   

1 hộp bút chì  

4  2 tập giấy kiểm tra loại 4 ô li  2 túi  Giấy kiểm tra tờ đơn - 2 mặt. 

5  Kéo, hồ khô, Hộp/ túi đựng bút  1 chiếc/loại  

Kéo: Loại nhỏ (có nắp an toàn)  

Hộp bút: Khuyến khích sử dụng hộp bút mềm, không 

kèm đồ chơi và không tạo tiếng lách cách khi 

đóng/mở  

6  

 Bảng con 4 ô li   

 Bút viết bảng, khăn lau bảng, hộp đựng phấn 

và phấn viết  

1 chiếc/loại  
Loại bảng 2 mặt, 1 mặt để viết phấn, 1 mặt viết bút 

dạ  

7  Bút màu ít nhất từ 12 màu   1 hộp  Khuyến khích sử dụng màu sáp  

8  
File đục lỗ  2  

Dùng để đựng các phiếu học tập 

File mềm/mỏng 

9  Vở vẽ trắng A4  1 quyển vở vẽ  Học môn Mĩ Thuật  

10  Portfolio 60 lá  1 quyển   

11  Mũ mềm che nắng  

Ô hoặc áo mưa 
1chiếc/loại  Có thể dùng mũ đồng phục của Vinschool  

12  
Gối và chăn mỏng  1 bộ  

Học sinh để lại ở trường và mang về vào cuối tuần 

để giặt 

13  Bình đựng nước cá nhân   1 bình  Không dùng bình thủy tinh 

14  

Dép mang trong lớp  

Giày đen bít mũi, bít gót   

Giày thể thao dùng trong các tiết thể chất 

1 đôi/loại  
Không dùng loại giày, dép phát ra âm thanh, ánh 

sáng   

15  
Túi vải đeo vai hoặc một 

cặp nhựa đựng tài liệu  
2 chiếc  

Sử dụng trong giờ moving tiếng Anh và môn Mỹ 

thuật  

  

Đối với sách vở, đồ dùng học tập, phụ huynh vui lòng dán nhãn và ghi tên học sinh đầy đủ. Các vật dụng khác, phụ huynh 

có thể ghi tên học sinh để tránh thất lạc và dặn dò các con chuẩn bị trước khi đến lớp và kiểm tra đầy đủ trước khi ra về.   

Trân trọng,  

Ban Giám hiệu  

Trường TH, THCS và THPT Vinschool  

  

Văn phòng Hệ   thống Giáo dục Vinschool    

T35, Khu đô thị Times City, Hà Bà Trưng, Hà Nội   ĐT: 18006511   

Email: t uyensinh @vinschool.edu.vn    Website: www.vinschool.edu.vn   



  

 

 

  

  

Dear Parents,  

In order to better take care of students in their first day at school, We would be very grateful to have your collaboration 

in preparing the following general school supplies for students: 

 

No  Items  Quantity  Note  

1 

Textbook (Book series Kết nối tri thức với cuộc sống): 

- Vietnamese Grade 1  (Book 1 & 2)  

- Vietnamese workbook (Book 1 & 2)   

- Writing workbook (Book 1 & 2)  

- Vietnamese Teaching aid  

1 set  

Students will receive Vietnamese textbooks in the 

first week at school (applicable to parents who 

have already made the payment for textbook) 

2  Cross section notebook 5 notebooks 50 pages, 2.5  x 2.5 mm 

3  
2B pencil, ruler, rubber, Bee Bee gel pen, pencil 

sharpener 

1 box or 

piece each 

15 cm ruler 

1 box of gel pen 

1 box of pencil 

4  2 packs of Cross section test paper (2.5 x 2.5 mm) 2 packs 2 sided test paper 

5  Scissors, glue stick, pencil case 1 each 

Scissors: Small with safety cap 

Pencil case: Students should use the soft ones with 

neither toy attached nor making no noise when open 

or close 

6  

 20 x 30 cm whiteboard 

 Whiteboard marker, whiteboard sponge, chalk 

case and chalk 

1 each 
2 sided whiteboard, 1 for chalk, 1 for whiteboard 

marker 

7  Crayons (at least 12 colors) 1 box  

8  Plastic file holder 2  Use to store worksheets 

Use the thin/soft one 

9  A4 white drawing notebook 1 drawing 

notebook  

Use in Art lessons  

10  Plastic book file with 60 clear pockets 1 book  

11  Cap 

Umbrella or Raincoat  

1 each  Students can use Vinschool cap 

12  Pillow and Blanket  1 set  Students only take pillow and blanket home at 

weekend to wash 

13  Water bottle   1 bottle Do not use glass water bottle 

14  

Slippers for classroom  

Enclosed black shoes    

Training shoes for PE lesson  

1 each Do not use shoes, slippers that flash or make noise 

15  Tote bag or one plastic file folder for storage 2  To be used in ESL and Art lesson  

  

All textbooks, notebooks and supplies should be labelled with student’s name. Parents should advise students to 

thoroughly check all necessary supplies before going to school and before going home  

 

Best regards, 

Board of Management 

Vinschool Primary, Secondary and High School 
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