Những Vật Dụng Nên & Không Nên Mang Theo
Vui lòng bảo đảm con quý vị mang theo đầy đủ áo quần cho thời tiết lạnh giá, bao gồm tất (vớ) ấm, dày và
một áo khoác ấm cho mùa đông. Ngay cả trong mùa Xuân và mùa Thu cũng có thể có tuyết và trời sẽ trở nên
rất lạnh, đặc biệt là vào ban đêm. Chúng tôi yêu cầu các em mang theo ba‐lô hai quai, và túi đựng áo quần
qua đêm không có bánh xe với một mặt làm bằng chất liệu vải mềm. Nếu học sinh nào không có ba‐lô và túi
đựng quần áo qua đêm này, chúng tôi sẽ cho các em mượn tạm.

Loại Quần áo các em sẽ cần
Giày bốt không thấm nước hoặc cách nhiệt
Thêm một đôi giày thể thao dự phòng
3 đôi tất/vớ dài, ấm, tốt nhất là bằng vải len
2‐3 áo
Đồ lót để thay hàng ngày
Quần áo lót dài nếu có
2 quần dài (phải mặc quần dài, không mặc quần soọc
ngắn)
Áo len hoặc áo nỉ ấm.
Áo khoác ấm
Áo quần pajama ấm
Mũ che nắng & mũ mùa đông
Găng tay

Vật dụng Cá nhân
Túi ngủ hoặc mền ấm
Bàn chải đánh răng và kem đánh răng
Khăn lau
Son chống khô môi, kính mát, kem chống nắng
Lược
Kem khử mùi

Các vật dụng Tùy ý
Sách và vật dụng để viết
Máy ảnh (không được mang điện thoại di động, Ipod)
Ống nhòm
Dép (có qui định không mang giày trong phòng)
Các sách hướng dẫn về thực vật và động vật

Những Vật dụng không nên Mang theo
Áo quần hoặc giày dép không muốn bị làm bẩn
Giày xăng‐đan hoặc giày hở ngón
Điện thoại di động
Đồ chơi điện tử
Máy nghe nhạc Mp3/Ipod/ITouch
Máy đọc sách điện tử eReader
Dao bỏ túi
Vũ Khí
Diêm hoặc hộp quẹt ga
Đèn pin
Kẹo, nước ngọt soda, kẹo cao su
Thuốc men không được nộp trước cho giáo viên
Nước hoa, nước xịt thơm
Nước xịt aerosol

Áo quần mặc trong chuyến đi!
Tất/vớ dài và dày
Giày bốt không thấm nước hoặc cách nhiệt
Quần dài (và áo quần lót dài nếu trời lạnh)
Áo thun
Áo dài tay
Áo len hoặc áo nỉ ấm.
Áo khoác ấm

Mang thêm đồ dự phòng trong Ba‐lô các em
Bữa trưa và thức ăn nhẹ cho ngày đầu tiên
Một bình nước đầy (32oz/1 lít) Không làm đông nước!
Áo mưa (có thể dùng một túi ni‐lông lớn)
Mũ và găng tay
Một vài cây viết chì

