F O R FA M I L I E S

Kính gửi phụ huynh/người giám hộ!
Năm nay, các cháu sẽ sử dụng Lexia® PowerUp Literacy,® một chương trình trên máy tính, điều chỉnh hướng dẫn theo
nhu cầu cụ thể của các cháu. Các hoạt động trong PowerUp có tác dụng định hình, bổ trợ cho chương trình học trên
lớp nghệ thuật tiếng Anh của chúng tôi, chú trọng vào ba lĩnh vực cần thiết để trở thành một người đọc thành thạo:
học từ, ngữ pháp và đọc hiểu.
Sau đây là cách thức hoạt động của PowerUp:
•C
 ác cháu sẽ bắt đầu sử dụng PowerUp ở một điểm phù hợp với nhu cầu cụ thể của mình rồi tham gia các hoạt
động trực tuyến trong suốt tuần.
•C
 ác hoạt động trực tuyến này có sẵn thông tin hướng dẫn trực tiếp và có phản hồi tức thì khi các cháu học
được kỹ năng mới.
•M
 ỗi học viên có một mục tiêu sử dụng hằng tuần, có thể xem trên bảng điều khiển học viên.
•T
 iến trình và hiệu quả được báo cáo trực tiếp cho giáo viên. Do đó, họ có thể trợ giúp thêm khi cần.
•C
 ác hoạt động dùng giấy và bút cũng được sử dụng cho phần thực hiện và các cháu có thể hoàn thành ở
trường hoặc ở nhà.
• Chứng chỉ thành tích có thể được gửi về nhà để đánh dấu thành công và ghi nhận sự tiến bộ trong chương trình.
Sau đây là cách quý vị có thể giúp các cháu thành công:
•	Học viên nên tự mình hoàn thành bài tập. Điều đó có nghĩa là người lớn, bạn bè hay anh chị em không được
gợi ý hoặc chỉ bảo! Điều này rất quan trọng vì PowerUp sẽ hỗ trợ và hướng dẫn thêm nếu học viên gặp khó
khăn khi làm bài tập và thông báo cho giáo viên khi cần trợ giúp thêm.
•	Cố gắng tạo không gian yên tĩnh để học tập. Tai nghe có thể hữu ích nhưng không nhất thiết phải có.
•	Quý vị có thể khuyến khích và tán dương sự tiến bộ của các cháu qua ô Your Progress trên bảng điều khiển
học viên trong PowerUp.
Hy vọng quý vị cũng có cùng sự yêu thích với chương trình này như chúng tôi!
Trân trọng,

PUP-HOMELTR-VT-0821
©2021 Lexia Learning, a Cambium Learning® Group company. All rights reserved. Lexia grants permission to reproduce this letter.

Thiết lập để sử dụng tại nhà
LexiaLink

SCAN CODE OR CLICK

System Requirements

• Yêu cầu hệ thống: Đảm bảo rằng thiết bị của quý vị có thể chạy
PowerUp. Quét mã hoặc truy cập vào trang web để biết các yêu
cầu hệ thống.

https://tinyurl.com/y25af9bk

• Chromebook hoặc máy tính xách tay: Sử dụng một trong các trình
duyệt sau: Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari. Internet Explorer
không được hỗ trợ.
• iPad®: Tải ứng dụng Lexia PowerUp trong App Store xuống.
Kiểm tra mục áp dụng:

LexiaLink

❏ Trường của chúng tôi sử dụng Clever:
Hãy xem How to Access Lexia Programs with Clever

SCAN CODE OR CLICK

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

❏T
 rường của chúng tôi sử dụng cổng thông tin:
1. Truy cập vào cổng thông tin trường học/khu học: _____________________________________________.
2. Đăng nhập vào cổng thông tin bằng thông tin đăng nhập vào cổng thông tin trường học hoặc khu học.
3. Nhấp vào biểu tượng PowerUp.
❏ Trường học của chúng tôi đăng nhập trực tiếp vào PowerUp:
Khi các cháu sử dụng PowerUp lần đầu tiên tại nhà, các cháu có thể cần nhập email của giáo viên trên màn
hình thiết lập. Sau đó, các cháu có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã được cấp ở trường.
URL (cho trình duyệt)

www.lexiapowerup.com

Email của giáo viên (dùng cho việc thiết lập):
Tên người dùng của học viên
Mật khẩu
Để biết thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ, hãy truy cập trang Lexia Help Center Support for Families.
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