Middle School Supply List
PE Needs for ALL Middle School Students




Uniform: white or gray short sleeve T-shirt, black or blue gym shorts or sweats, and tennis shoes with rubber soles that fasten
in the front.
Combination Lock
Students cannot use clothes worn to school that day in PE

6th GRADE













Backpacks 15 to 17 inches
#2 pencils (replenish as needed) and pencil case
Black or blue pens (replenish as needed)
Red pens or pencils for correction (replenish as needed)
2 boxes of tissue
24-36 colored pencils
Loose-leaf wide- lined paper (replenish as needed)
Earbuds headphones (may purchase through the school)
1 roll masking tape (if your student is in Art)
6 pocket folders – Please buy plastic, they last much longer
6 spiral wide- lined notebooks –
Students will need one color of each to use for each class for both the pocket folders and notebooks. The
colors should match. - red, blue, yellow, purple, orange, black and green












Backpacks 15 to 17 inches
#2 pencils (replenish as needed) and pencil case
Black or blue pens (replenish as needed)
Red pens or pencils for correction (replenish as needed)
2 boxes of tissue
24-36 colored pencils
Loose-leaf wide- lined paper (replenish as needed)
Earbuds headphones (may purchase through the school)
5 pocket folders – Please buy plastic, they last much longer
5 spiral wide- lined notebooks –
Students will need one color of each to use for each class for both the pocket folders and notebooks. The
colors should match. - red, blue, yellow, purple, orange, black and green












Backpacks 15 to 17 inches
#2 pencils (replenish as needed) and pencil case
Black or blue pens (replenish as needed)
Red pens or pencils for correction (replenish as needed)
2 boxes of tissue
24-36 colored pencils
Loose-leaf wide- lined paper (replenish as needed)
Earbuds headphones (may purchase through the school)
5 pocket folders – Please buy plastic, they last much longer
5 spiral wide- lined notebooks –
Students will need one color of each to use for each class for both the pocket folders and notebooks. The
colors should match. - red, blue, yellow, purple, orange, black and green
2 packages of index cards (3” X 5”).
Calculator (only for students taking high school credit math classes)




7th GRADE

8th GRADE

All returning parents and guardians must use their Infinite Campus parent portal login and password to
access the Infinite Campus Online Registration Verification system for the 201-201 school year. Visit
www.siouxcityschools.org for more information.

Lista de Útiles Escolares para las Escuelas Medias
Lo Necesario para TODOS Los Estudiantes de las Escuelas Medias en Educación Física




Uniforme: Camiseta de manga corta color blanca o gris, chores o pantalones deportivos de color negro o azul, y zapatos tenis
con suela de goma que se abrochan en la parte de enfrente.
Candado de combinación
Los estudiantes no pueden usar su ropa que llevan puesta ese día para la clase de Educación Física (PE)

GRADO 6













Mochilas, de 15 a 17 pulgadas
Lápices del #2 (reponer más cuando sea necesario) y caja para los lápices
Plumas color negro o azul (reponer más cuando sea necesario)
Plumas o lápices color rojo para corregir (reponer más cuando sea necesario)
2 cajas de Kleenex
Caja de 24-36 lápices de colores
Hojas sueltas de línea ancha (reponer más cuando sea necesario)
Audífonos Earbuds (se pueden comprar en la escuela)
1 rollo de cinta adhesiva (si su hijo/a va a tener la clase de Arte))
6 carpetas de bolsillo – Por favor compre de plástico, duran mucho más
6 cuadernos con espiral de línea ancha–
Los estudiantes necesitarán escoger un color diferente para cada clase para las carpetas y los cuadernos. Las
carpetas y los cuadernos deben hacer juego. - rojo, azul, amarillo, morado, naranja, negro y verde












Mochilas, de 15 a 17 pulgadas
Lápices del #2 (reponer más cuando sea necesario) y caja para los lápices
Plumas color negro o azul (reponer más cuando sea necesario)
Plumas o lápices color rojo para corregir (reponer más cuando sea necesario)
2 cajas de Kleenex
Caja de 24-36 lápices de colores
Hojas sueltas de línea ancha (reponer más cuando sea necesario)
Audífonos Earbuds (se pueden comprar en la escuela)
5 carpetas de bolsillo – Por favor compre de plástico, duran mucho más
5 cuadernos con espiral de línea ancha–
Los estudiantes necesitarán escoger un color diferente para cada clase para las carpetas y los cuadernos. Las
carpetas y los cuadernos deben hacer juego. - rojo, azul, amarillo, morado, naranja, negro y verde














GRADO 7

GRADO 8

Mochilas, de 15 a 17 pulgadas
Lápices del #2 (reponer más cuando sea necesario) y caja para los lápices
Plumas color negro o azul (reponer más cuando sea necesario)
Plumas o lápices color rojo para corregir (reponer más cuando sea necesario)
2 cajas de Kleenex
Caja de 24-36 lápices de colores
Hojas sueltas de línea ancha (reponer más cuando sea necesario)
Audífonos Earbuds (se pueden comprar en la escuela)
5 carpetas de bolsillo – Por favor compre de plástico, duran mucho más
5 cuadernos con espiral de línea ancha–
Los estudiantes necesitarán escoger un color diferente para cada clase para las carpetas y los cuadernos. Las
carpetas y los cuadernos deben hacer juego. - rojo, azul, amarillo, morado, naranja, negro y verde
2 paquetes de tarjetas índex (3” X 5”).
Calculadora (sólo para los estudiantes que toman clases de matemáticas con créditos para la secundaria)

Todos los padres y guardianes que regresan deben utilizar su nombre de usuario y contraseña para el portal de padres
de Infinite Campus para acceder al sistema de Verificación de Registro en Línea para el año escolar 201-201. Visite
www.siouxcityschools.org para más información.

Middle School Supply List
TẤT CẢ học sinh Trường Trung Học Cơ Sở (Middle School) cần phải có môn Thể Dục (PE)
 Đồng Phục: Áo thun (T-shirt) tay ngắn màu trắng hoặc màu xám , quần ngắn (short) tập thể dục hoặc chạy
bộ màu đen hoặc màu xanh, và giày tennis có đế bằng cao su có giây buộc chặt ở phía trước.
 Khóa Số (Combination Lock)
 Học sinh không thể dùng quần áo mặc đến trường trong ngày để dùng cho môn thể dục (PE)




































6th GRADE

Cặp mang sau lưng từ 15 đến 17 inches
2 cây viết chì loại #2 (luôn dự trữ sẵn khi cần tới); hộp đựng viết chì
Cây viết mực mầu xanh hoặc mầu đen (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Cây viết mực hoặc viết chì màu đỏ để chấm bài (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
2 hộp giấy mềm Kleenex
Hộp viết chì mầu 24-36 cây
Xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng - Loose-leaf wide- lined paper –(luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Ống nghe âm thanh kẹp tai (Earbuds headphones -Có thể mua từ ở trường)
1 một cuộn băng keo giấy dày-masking tape (Nếu học sinh ở trong lớp Hội Họa)
6 bìa túi (folders) – Nên mua bằng nhựa sẽ dùng được lâu hơn
6 cuốn tập vở có đường kẻ rộng (wide-line notebook)
Học sinh sẽ cần dùng một mầu giống nhau cho tập vở (notebook) và bìa túi (folder) cho mỗi lớp học. Những
mầu như - mầu đỏ, mầu vàng, mầu tím, mầu cam, mầu đen, mầu xanh lá cây

7th GRADE

Cặp mang sau lưng từ 15 đến 17 inches
2 cây viết chì loại #2 (luôn dự trữ sẵn khi cần tới); hộp đựng viết chì
Cây viết mực mầu xanh hoặc mầu đen (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Cây viết mực hoặc viết chì màu đỏ để chấm bài (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
2 hộp giấy mềm Kleenex
Hộp viết chì mầu 24-36 cây
Xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng - Loose-leaf wide- lined paper –(luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Ống nghe âm thanh kẹp tai (Earbuds headphones -Có thể mua từ ở trường)
5 bìa túi (folders) – Nên mua bằng nhựa sẽ dùng được lâu hơn
5 cuốn tập vở có đường kẻ rộng (wide-line notebook)
Học sinh sẽ cần dùng một màu giống nhau cho tập vở (notebook) và bìa túi (folder) cho mỗi lớp học. Những
màu như - màu đỏ, màu vàng, màu tím, mầu cam, màu đen, màu xanh lá cây

8th GRADE

Cặp mang sau lưng từ 15 đến 17 inches
2 cây viết chì loại #2 (luôn dự trữ sẵn khi cần tới); hộp đựng viết chì
Cây viết mực mầu xanh hay mầu đen (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Cây viết mực hoặc viết chì màu đỏ để chấm bài (luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
2 hộp giấy mềm Kleenex
Hộp viết chì mầu 24-36 cây
Xấp giấy viết có đường kẻ cách khoảng rộng - Loose-leaf wide- lined paper –(luôn dự trữ sẵn khi cần tới)
Ống nghe âm thanh kẹp tai (Earbuds headphones -Có thể mua từ ở trường)
5 bìa túi (folders) – Nên mua bằng nhựa sẽ dùng được lâu hơn
5 cuốn tập vở có đường kẻ rộng (wide-line notebook)
Học sinh sẽ cần dùng một màu giống nhau cho tập vở (notebook) và bìa túi (folder) cho mỗi lớp học. Những
màu như - màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu cam, màu đen, màu xanh lá cây
2 xấp giấy cứng có đường kẻ cỡ 3”x5” - index cards
Máy tính - calculator (dành cho những học sinh đang học những lớp học toán của trung học high school)

Tất cả các phụ huynh và người giám hộ phải sử dụng trang mạng Infinte Campus để đăng nhập (login) và dùng mật mã (password) của mình
để truy cập vào Hệ Thống Ghi Danh Xác Minh trong Infinite Campus (Infinite Campus Online Registration Verification system) cho năm học

