
Kính gửi phụ huynh/người giám hộ, 

Năm nay, cháu bé của quý vị sẽ sử dụng Lexia® Core5® Reading, một chương trình thú vị trên máy Pnh, đã giúp 
ích cho hàng triệu học sinh. Các hoạt động trong Core5 có tác dụng định hình, bổ trợ cho chương trình học trên 
lớp và chú trọng vào việc phát triển kỹ năng đọc ở 6 mặt: nhận thức về âm vị, âm học, phân Pch cấu trúc, khả 
năng đọc lưu loát, từ vựng và đọc hiểu. 

Cách sử dụng Lexia Core5 Reading là như sau: 
• Các cháu sẽ bắt đầu dùng Core5 ở một điểm phù hợp với nhu cầu và tham gia các hoạt động trực 

tuyến trong suốt tuần. 

• Các hoạt động trực tuyến này có sẵn thông sn hướng dẫn trực sếp và có phản hồi khi các cháu học được 
kỹ năng mới. 

• Tiến độ và hiệu quả thực hiện trong chương trình sẽ được báo cáo, để giáo viên có thể trợ giúp khi cần. 
• Các hoạt động dùng giấy và bút cũng được sử dụng cho phần thực hiện và các cháu có thể làm ở 

trường hoặc ở nhà. 

• Chứng chỉ thành Pch có thể được gửi về nhà để đánh dấu thành công và ghi nhận sự sến bộ trong 
chương trình. 

Hy vọng quý vị cũng có cùng sự yêu thích với chương trình này như chúng tôi! 

Trân trọng, 

_________________________________________ 

  
Các cháu có thể sử dụng Lexia Core5 Reading ở nhà để thực hành thêm. Việc bắt đầu rất đơn giản! 

1. Để sử dụng trên máy Pnh, quý vị hãy truy cập vào www.lexiacore5.com.    

2. Để sử dụng trên iPad hoặc thiết bị Android, quý vị hãy tải ứng dụng Lexia Core5 Reading.  

3. Khi các cháu sử dụng Core5 lần đầu sên, quý vị có thể cần nhập email của giáo viên được ghi bên dưới. 
Sau đó, các cháu có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã sử dụng ở trường và được liệt 
kê bên dưới.. 

Email của giáo viên: ____________________________________________________________ 

Tên người dùng: _______________________________________________________________ 

Mật khẩu: _____________________________________________________________________ 

4. Một điểm quan trọng là không ai được giúp đỡ các cháu làm bài trên Core5. Mọi bài tập các cháu làm ở 
nhà đều được ghi lại và báo cho trường. Như thế, giáo viên có thể biết được khi nào cần trợ giúp và sẽ 
hướng dẫn thêm trên lớp. 

5. Nếu quý vị muốn hỏi về tên người dùng hoặc mật khẩu của các cháu, vui lòng liên hệ với giáo viên.

www.lexialearning.com  
Lexia Learning Systems, LLC cấp quyền sao lại thư này.
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