
يف املنزل ®Lexia® PowerUp Literacy استخدام

السيد الوالد/ويل األمر، 

يف هذا العام، سيستخدم طفلك Lexia® PowerUp Literacy® وهو برنامج حاسويب يعمل عىل تكييف عملية التعليم مع احتياجاتهم 

الخاصة. وتستند األنشطة املوجودة بربنامج PowerUp إىل املنهج الدرايس الخاص بتعليم اللغة اإلنجليزية وتدعمه، مع الرتكيز عىل ثالثة 

مجاالت أساسية إلجادة القراءة برباعة. دراسة الكلامت والقواعد واالستيعاب.

• سيقوم طفلك ببدء PowerUp من نقطة البداية التي تناسب احتياجاته، ثم يشارك يف األنشطة عرب اإلنرتنت طوال األسبوع.

• وتتضمن األنشطة عرب اإلنرتنت توجيًها مبارًشا ومالحظات فورية أثناء تعلّم طفلك مهارات جديدة.

• لكل طالب هدف أسبوعي لتحقيقه ميكن رؤيته عىل لوحة معلومات الطالب.

• يتم إبالغ املعلمني مبارشًة بشأن مدى تقدم الطفل وأدائه حتى ميكن للمعلمني تقديم مساعدة إضافية وقت الحاجة.

• وتُستخدم أيًضا أنشطة الورقة والقلم للتدريب، وميكن إكاملها يف املدرسة أو املنزل.

نرجو منك أن تشاركنا اهتاممنا بهذا الربنامج! 

اإلعداد لالستخدام من املنزل

 تطلبات النظام. استخدم أحد املتصفحات التالية: . 	

Chrome,  Edge, Firefox أوSafari .مدعوم غري Internet Explorer املتصفح.

	 ..App Store من Lexia PowerUp تنزيل تطبيق :®iPad 

 ينبغي عىل الطالب أداء املهام بأنفسهم. هذا يعني أنه غري مسموح للبالغني أو األصدقاء أو األشقاء بإعطائهم . 	

أي تلميحات أو نصائح! 

	 .Clever تستخدم†مدرستنا ❏ 

 ❏ تستخدم†مدرستنا†بوابة 

www.lexiapowerup.com تقوم†مدرستنا†بتسجيل†الدخول†مباشرةً†إلى ❏

الربيد اإللكرتوين للُمعلّم )لإلعداد(

اسم املستخدم للطالب

كلمة املرور

Lexia Help Center Support for Families للحصول عىل معلومات إضافية حول األجهزة املدعومة أو املتطلبات الفنية، تفضل بزيارة ص
الرجاء مالحظة أن خدمة Lexia Customer Support ال ميكنها توفري أسامء املستخدمني أو كلامت املرور الخاصة بالطالب أو رسائل الربيد اإللكرتوين 

الخاصة باملعلمني.

F O R  F A M I L I E S

https://www.lexialearningresources.com/shared/public/How_to_Access_Lexia_with_Clever.pdf
https://www.lexiapowerup.com/
https://help.lexialearning.com/s/families
https://twitter.com/LexiaLearning
https://www.facebook.com/lexialearning
https://www.instagram.com/lexialearning/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/lexia-learning-systems/
https://www.lexialearning.com


لزنملا يف ®Lexia® PowerUp Literacy مادختسا

كيف ميكنني دعم تعلم القارئ عرب اإلنرتنت؟ 
تحديد وقت للتعلم.

حاول وضع جدول يساعد القارئ عىل الوصول إىل هدفه 
األسبوعي املخصص له. تحدث عن التقدم الذي يحرزه القارئ 

نحو تحقيق هدفه الزمني األسبوعي وعدد الوحدات التي أكملها. 
ضع يف اعتبارك أن عدد الدقائق املستهدف هو عدد الدقائق 

املستهدف لألسبوع بأكمله وليس ليوم واحد!

اإلعداد من أجل النجاح.
يدعم PowerUp التعلم من خالل التعليم واألسئلة والتوجيهات 

الصوتية. حاول توفري مساحة هادئة للتعلم. )ميكن أن تكون 
سامعات الرأس مفيدة ولكنها ليست رضورية.(

دعم التعلم املستقل.
من املهم أن تدع القارئ يتعامل مع PowerUp دون مساعدة 

 من الوالدين أو األشقاء أو غريهم من مقدمي الرعاية. تم تصميم
 PowerUp لتقديم الدعم والتعليم ملساعدة الطالب عند 

الحاجة.

•  يضع الطالب أهدافًا لعملهم يف PowerUp ويحددون يف كل 
جلسة أحد الجوانب املهارية للرتكيز عليه. ومبجرد أن يكمل 
الطالب الدقائق األسبوعية املستهدفة لتعلم أحد الجوانب 

املهارية، يتم إغالقه حتى يتم االنتهاء من الهدف املحدد 
للجوانب املهارية األخرى.

•   أرش إىل زر التلميحات إذا كان متاًحا. وهو يقع يف الجزء 
العلوي األمين من الشاشة ويتيح الوصول إىل النصائح اإلرشادية 

لدعم التعلم.

•   ذكر القارئ بإكامل الوحدة قبل تسجيل الخروج. ميتلئ رشيط 
التقدم األخرض املوجود أسفل الصفحة عند اكتامل ال

 •   اطلب من القارئ تسجيل الخروج من خالل العودة إىل
 dashboard واختيار عالمة X املوجودة يف أعىل اليسار. ستظهر 
رسالة تأكيد ويكتمل تسجيل الخروج عندما تظهر شاشة تسجيل 

الدخول. يعد تسجيل الخروج بصورة كاملة أمرًا مهاًم ألنه 
يعكس بدقة الوقت الذي يقضيه القارئ يف كل نشاط.

• راقب التقدم واحتفل بالنجاح!
 Student Dashboard املوجودة عىل Your Progress حدد لوحة

إللقاء نظرة عامة عىل مدى تقدم القارئ، مبا يف ذلك العالمات 
والوقت يف الربنامج واملزيد.

•   يتم إبالغ املعلمني مبارشًة بشأن مدى تقدم الطفل وأدائه يف 
PowerUp حتى ميكن للمعلمني تقديم مساعدة إضافية وقت 
الحاجة.  ميكن للمعلمني مشاركة هذه املعلومات معك وتقديم 

توصيات محددة لك لدعم القارئ.

•   ي التعلم عن بُعد، ميكن للمعلمني مشاركة هذه املعلومات يف 
كل مرة يقوم الطالب بتسجيل الدخول، يحرزون تقدًما نحو 

أهداف القراءة الخاصة بهم. ميكن أن يُرسل املعلمون شهادات 
اإلنجاز إىل املنزل.

ما املوارد التي ميكن استخدامها لدعم تعلم القراءة 
والكتابة يف املنزل؟ 

بينام يعمل القارئ يف برنامج PowerUp، يتلقى معلمه تحديثات 
بشأن مدى التقدم واألداء. وبناًء عىل هذه املعلومات، ميكن للمعلمني 

مشاركة موارد محددة لدعم التعلم يف املنزل.

تُعد Lexia Anchor Charts أداة قابلة للتنزيل تُستخدم لدعم 
التعليم وتعزيز النجاح األكادميي. ميكن عرض Anchor Charts عىل 

اإلنرتنت من أجل التعليم أو استخدامها كأدلة دراسية.

تُعد Lexia Skill Builders أوراق عمل توفر مزيًدا من التدريب. 
يُوىص باستخدام Lexia Skill Builders بعد أن يُكمل الطالب أحد 
املستويات يف برنامج PowerUp. ومُيكن طباعتها أو إكاملها رقميًا.

تقدم Lexia Read @ Home Newsletters أفكارًا لألنشطة 
العملية لتعزيز تنمية مهارة القراءة والكتابة يف املنزل. ومع وجود 
خيارات لجميع املستويات، ميكن إكامل هذه األلعاب واملشاريع 

املمتعة بعنارص قد تكون لديك بالفعل يف املنزل.
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