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السید الوالد/ويل األمر،

سوف یستخدم طفلك يف ھذا العام برنامج Lexia® Core5® Reading، أحد الربامج الرتفیھیة القامئة عىل أجھزة الكمبیوتر التي ساعدت

مالیین الطالب. وتدعم األنشطة املوجودة بربنامج Core5 منھجنا يف الفصول الدراسیة وتط  ّوره، وتركز عىل تنمیة مھارات القراءة يف

ستة مجاالت: الوعي الصويت واملنھج الصويت والتحلیل الِبنیوي والطالقة واملفردات واالستیعاب.

 Lexia Core5 Reading برنامج عمل كیفیة یيل وفیما

•   یبدأ طفلك برنامج Core5 عند نقطة بدایة تناسب احتیاجاتھ، ویعمل يف أنشطة عرب اإلنرتنت

عىل مدار األسبوع.

•  وتتضمن األنشطة عرب اإلنرتنت توجیًھا مباش    ًرا ومالحظات أثناء تعلّم طفلك مھارات جدیدة.

ل تقّدم الطفل وأداؤه يف الربنامج حتى یمكن للمعلمین تقدیم املساعدة وقت الحاجة. •  ویُسجَّ

•  وتُستخ  َدم أیضا أنشطة الورقة والقلم للتدریب، ویمكن إجراؤھا يف املدرسة أو إحضارھا إىل املنزل.

•  ویمكن إرسال شھادات التحصیل إىل املنزل لالحتفال بالنجاح وإظھار مدى التق  ّدم يف الربنامج.

نرجو منك أن تشاركنا اھتاممنا بھذا الربنامج! وتفضلوا بقبول وافر االحرتام،

_____________________________________________

یمكن استخدام برنامج Lexia Core5 Reading يف املنزل ملزید من التدریب. ویسھل بدء استخدامھ!

www.lexiacore5.com. 1 لالستخدام عىل جھاز كمبیوتر، یُرجى الذھاب إىل.

 .Lexia Core5 Reading جهاز أو آي باد، قم بتنزيل تطبيق Android 2  لالستخدام عىل.

.3 قد تحتاج إىل إدخال الربید اإللكرتوين املبیّن أدناه للمعلّم عندما یستخدم طفلك الربنامج للمرة األوىل. وبعد ذلك، یمكن أن

یسجل الطفل دخولھ عن طریق اسم املستخدم وكلمة املرور املستخدمة يف املدرسة واملذكورة أدناه.  

الربید اإللكرتوين للمعلّم )لإلعداد(: ___________________________________________________________

اسم املستخدم: _________________________________________________________________________

كلمة املرور: ___________________________________________________________________________

.4 من املھم أن یعمل طفلك من دون أي مساعدة أثناء استخدامھ للربنامج. جمیع املھام التي ینفذھا طفلك يف املنزل مسجلة وتُبلَّغ

بھا املدرسة. ومن ثم؛ یمكن أن یرى املعلمون وقت الحاجة إىل املساعدة، ویقدمون مزی ًدا من التوجیھات يف املدرسة.  

.5 إذا كان لدیك سؤال حول اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بطفلك، فیُرجى االتصال مبعلّم

الطفل.  
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