ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت

السيد الوالد/ويل األمر،
يف هذا العام ،سيستخدم طفلك  ®Lexia® PowerUp Literacyوهو برنامج حاسويب يعمل عىل تكييف عملية التعليم مع احتياجاتهم
الخاصة .وتستند األنشطة املوجودة بربنامج  PowerUpإىل املنهج الدرايس الخاص بتعليم اللغة اإلنجليزية وتدعمه ،مع الرتكيز عىل
ثالثة مجاالت أساسية إلجادة القراءة برباعة .دراسة الكلامت والقواعد واالستيعاب.
إليك كيفية عمل برنامج :PowerUp
• سيقوم طفلك ببدء  PowerUpمن نقطة البداية التي تناسب احتياجاته ،ثم يشارك يف األنشطة عرب اإلنرتنت طوال األسبوع.
رشا ومالحظات فورية أثناء تعلّم طفلك مهارات جديدة.
• وتتضمن األنشطة عرب اإلنرتنت توجي ًها مبا ً
• لكل طالب هدف أسبوعي لتحقيقه ميكن رؤيته عىل لوحة معلومات الطالب.
• يتم إبالغ املعلمني مبارش ًة بشأن مدى تقدم الطفل وأدائه حتى ميكن للمعلمني تقديم مساعدة إضافية وقت الحاجة.
• وتُستخدم أيضً ا أنشطة الورقة والقلم للتدريب ،وميكن إكاملها يف املدرسة أو املنزل.
• ميكن إرسال شهادات النجاح إىل املنزل لالحتفال بنجاح الطفل وإظهار مدى التق ّدم يف الربنامج.
إليك ما ميكن فعله ملساعدة طفلك عىل النجاح:
•ينبغي عىل الطالب أداء املهام بأنفسهم .هذا يعني أنه غري مسموح للبالغني أو األصدقاء أو األشقاء بإعطائهم أي تلميحات أو
دعم وتوجي ًها إضاف ًيا إذا واجه الطالب صعوبة عند أداء أحد
نصائح! هذه نقطة يف غاية األهمية ألن برنامج  PowerUpيوفر ً
املهام ،وينبه املعلمني عند الحاجة إىل املزيد من املساعدة.
• حاول توفري مساحة هادئة للتعلم .ميكن أن تكون سامعات الرأس مفيدة ولكنها ليست مطلوبة.
•ميكنك أن تقوم بتشجيع تقدم طفلك واالحتفاء به عرب لوحة  Your Progressاملوجودة عىل لوحة معلومات الطالب يف
.PowerUp
نرجو منك أن تشاركنا اهتاممنا بهذا الربنامج!
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ستخدام من املنزل
اإلعداد ال
لنظام :تأكد من أنك تستطيع تشغيل برنامج  PowerUpعىل جهازك .قم
تطلبات ا
•
بإجراء مسح ضويئ للرمز أو قم بزيارة املوقع اإللكرتوين ملعرفة متطلبات النظام.

SCAN CODE OR CLICK

LexiaLink

System Requirements
https://tinyurl.com/y25af9bk

كمبيوتر محمول :استخدم أحد املتصفحات التاليةChrome, :
•  Chromebookأو
 Edge, Firefoxأو  .Safariاملتصفح  Internet Explorerغري مدعوم.
•  :®iPadتنزيل تطبيق  Lexia PowerUpمن .App Store
ضع عالمة اختيار أمام العنارص التي تنطبق.
❏ تستخدم مدرستنا Clever
راجع How to Access Lexia Programs with Clever

SCAN CODE OR CLICK

LexiaLink

Lexia Programs with Clever
https://tinyurl.com/yxq4cqqa

❏ تستخدم مدرستنا بوابة
 .1انتقل إىل بوابة املدرسة/املقاطعة._____________________________________________ :
 .2قم بتسجيل الدخول إىل البوابة اإللكرتونية باستخدام بيانات االعتامد الخاصة ببوابة املدرسة أو املقاطعة.
 .3انقر فوق أيقونة .PowerUp

❏ تقوم مدرستنا بتسجيل الدخول مبارش ًة إىل PowerUp
عندما يستخدم طفلك برنامج  PowerUpللمرة األوىل يف املنزل ،فقد يحتاج إىل إدخال الربيد اإللكرتوين مل ُعلّمه عىل شاشة اإلعداد .وميكن
أن يس ّجل الطفل دخوله عن طريق اسم املستخدم وكلمة املرور اللذين أصدرتهام املدرسة.
تصفح)
عنوان (URLللم
الربيدإللكرتوينلل ُمعلّم(لإلعداد)
اسم املستخدمللطالب
كلمة املرور

www.lexiapowerup.com

تفضلبزيارة ص
لفنية،
ملتطلبات ا
فية حول األجهزة املدعومة أو ا
للحصولعىلمعلومات إضا
Lexia Help Center Support for Families
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