
استخدام Lexia® PowerUp Literacy يف املنزل
نصائح للتعلم عن بُعد

يُعد Lexia PowerUp Literacy برنامًجا حاسوبيًا تحفيزيًا يعمل عىل تكييف عملية تعليم القراءة والكتابة 
 مع االحتياجات الخاصة لكل متعلم. وتستند األنشطة املوجودة بربنامج PowerUp إىل مناهج

 English Language Arts الدراسية لدى مدرستك، وتركّز عىل تنمية املهارات يف النواحي الرئيسية.

مخصص للعائالت

كيف يقوم القارئ بتسجيل الدخول؟ 
من السهل البدء يف استخدامه! ما عليك سوى اتباع هذه 

اإلرشادات عىل جهاز مدعوم:

 PowerUp 1.   يلزم أوالً إعداد جهازك. يعمل برنامج
عىل أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Chromebooks يف 

مستعرض ويب مدعوم، باإلضافة إىل عمله عىل 
أجهزة iPads.  إذا كنت تستخدم iPad، فقم بتنزيل 

.Lexia PowerUp :التطبيق املجاين

2.  ابحث عن إرشادات مدرستك لتسجيل الدخول. 
وستشمل هذه عادًة مكان تسجيل الدخول )عىل 

سبيل املثال، من خالل بوابة املدرسة، أو من خالل 
 Clever، أو تسجيل الدخول املبارش إىل

lexiapowerup.com(، وعنوان الربيد اإللكرتوين 
ملعلمك واسم املستخدم وكلمة املرور للقارئ.

3.  سّجل الدخول باستخدام الطريقة التي وصفتها 
مدرسة القارئ. وإذا لزم األمر، فأكمل إعداد الجهاز 
عن طريق إدخال عنوان الربيد اإللكرتوين للمعلم، 

ولن تكون هناك حاجة إىل إعداد الجهاز مجدًدا.

للحصول عىل معلومات إضافية حول األجهزة املدعومة أو 
املتطلبات الفنية، تفضل بزيارة ص

Lexia Help Center Support for Families

الرجاء مالحظة أن خدمة Lexia Customer Support ال ميكنها توفري 
أسامء املستخدمني أو كلامت املرور الخاصة بالطالب أو رسائل الربيد 

اإللكرتوين الخاصة باملعلمني.

 

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 الوحدة.

®

PR-PUP-TRL-0222
©2022 Lexia Learning, a Cambium Learning® Group company. All rights reserved. Lexia grants permission to reproduce this letter.

http://www.lexialearningresources.com/files/support/C5SysReq.pdf
http://www.lexialearningresources.com/files/support/C5SysReq.pdf
http://www.lexialearningresources.com/files/support/C5SysReq.pdf
http://www.lexialearningresources.com/files/support/C5SysReq.pdf
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000067006-For-Families-How-do-I-help-my-student-log-in-to-Clever-
http://lexiapowerup.com
https://help.lexialearning.com/s/families


 •   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. خالل فرتات التعلم عن بُعد، 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.

الرجاء زيارة Lexia’s At-Home Resources Hub للوصول مبارشة 
إىل هذه املوارد التعليمية واملزيد، أو متابعة Lexia Learning عىل 

Twitter، وFacebook، وLinkedIn لعرض النصائح واملوارد.
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