
استخدام Lexia® Core5® Reading يف املنزل
السید الوالد/ويل األمر،

سوف یستخدم طفلك يف ھذا العام برنامج Lexia® Core5® Reading، أحد الربامج الرتفیھیة القامئة عىل أجھزة الكمبیوتر التي ساعدت مالیین 
الطالب. وتدعم األنشطة املوجودة بربنامج Core5 منھجنا يف الفصول الدراسیة وتط  ّوره، وتركز عىل تنمیة مھارات القراءة يف ستة مجاالت: 

الوعي الصويت واملنھج الصويت والتحلیل الِبنیوي والطالقة واملفردات واالستیعاب.

 Lexia Core5 Reading برنامج عمل كیفیة یيل وفیام

•   یبدأ طفلك برنامج Core5 عند نقطة بدایة تناسب احتیاجاتھ، ویعمل يف أنشطة عرب اإلنرتنت عىل مدار األسبوع.

•  وتتضمن األنشطة عرب اإلنرتنت توجیًھا مباش    ًرا ومالحظات أثناء تعلّم طفلك مھارات جدیدة.

ل تقّدم الطفل وأداؤه يف الربنامج حتى یمكن للمعلمین تقدیم املساعدة وقت الحاجة. •  ویُسجَّ

•  وتُستخ  َدم أیضا أنشطة الورقة والقلم للتدریب، ویمكن إجراؤھا يف املدرسة أو إحضارھا إىل املنزل.

•  ویمكن إرسال شھادات التحصیل إىل املنزل لالحتفال بالنجاح وإظھار مدى التق  ّدم يف الربنامج.

نرجو منك أن تشاركنا اھتاممنا بھذا الربنامج! وتفضلوا بقبول وافر االحرتام،

یمكن استخدام برنامج Lexia Core5 Reading يف املنزل ملزید من التدریب. ویسھل بدء استخدامھ!

www.lexiacore5.com. 1 لالستخدام عىل جھاز كمبیوتر، یُرجى الذھاب إىل.

 .Lexia Core5 Reading 2  لالستخدام عىل جهاز آي باد، قم بتنزيل تطبيق.

.3  قد تحتاج إىل إدخال الربید اإللكرتوين املبیّن أدناه للمعلّم عندما یستخدم طفلك الربنامج للمرة األوىل. وبعد ذلك، یمكن أن  
یسجل الطفل دخولھ عن طریق اسم املستخدم وكلمة املرور املستخدمة يف املدرسة واملذكورة أدناه.

.4  من املھم أن یعمل طفلك من دون أي مساعدة أثناء استخدامھ للربنامج. جمیع املھام التي ینفذھا طفلك يف املنزل مسجلة وتُبلَّغ 
بھا املدرسة. ومن ثم؛ یمكن أن یرى املعلمون وقت الحاجة إىل املساعدة، ویقدمون مزی ًدا من التوجیھات يف املدرسة.

.5 إذا كان لدیك سؤال حول اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بطفلك، فیُرجى االتصال مبعلّم الطفل.

الربید اإللكرتوين للمعلّم )لإلعداد( 

اسم املستخدم

كلمة املرور

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

مخصص للعائالت

https://help.lexialearning.com/s/families
https://help.lexialearning.com/s/families
https://www.lexiacore5.com/
https://www.lexialearning.com
https://twitter.com/LexiaLearning
https://www.facebook.com/lexialearning
https://www.instagram.com/lexialearning/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/lexia-learning-systems/
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كيف ميكنني دعم تعلم طفيل عرب اإلنرتنت؟ 
تحديد وقت للتعلم.

حاول وضع جدول يساعد طفلك عىل الوصول إىل هدفه 
األسبوعي املخصص له.

عندما يقوم طفلك بتسجيل الدخول أو الخروج، ألِق نظرة أنت 
وطفلك عىل Student Dashboard. تحدث عن التقدم الذي يحرزه 

طفلك 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.
وفر مساحة هادئة للتعلم، وتحقق من مستوى الصوت قبل كل 

جلسة. )ميكن أن تكون سامعات الرأس مفيدة ولكنها ليست 
رضورية.(

دعم التعلم املستقل.
من املهم أن تدع طفلك يتعامل مع Core5 دون مساعدة من 

 Core5 الوالدين أو األشقاء أو غريهم من مقدمي الرعاية. تم تصميم
لتقديم الدعم والتعليم ملساعدة الطالب عند الحاجة.

•  قد يكون من املفيد رشح التوجيهات بكلامتك الخاصة إذا كان 
طفلك يواجه مشكلة يف فهم كيفية القيام بنشاط ما.

•  ذكّر طفلك بإنهاء وحدة كاملة قبل االنتقال إىل نشاط آخر أو 
مغادرة الربنامج. ميتلئ الرشيط األخرض املوجود يف الجزء السفيل 

من الشاشة إلظهار التقدم يف كل وحدة.

•  إذا كان طفلك بحاجة إىل مساعدة إضافية، فشجعه عىل 
استخدام أدوات الربنامج املوجودة عىل شاشة النشاط. يقوم 

Core5 Buttons Guide برشح كل ميزة دعم.

 X عندما يكون طفلك مستعًدا لتسجيل الخروج، حدد عالمة  •
 selectionو ،activity املوجودة يف الزاوية اليمنى العليا من

screen، وstudent dashboard. ستظهر رسالة تأكيد ويكتمل 
تسجيل الخروج عندما تظهر شاشة تسجيل الدخول. يُعد 
تسجيل الخروج بصورة كاملة أمرًا مهاًم ألنه يعكس بدقة 

الوقت الذي يقضيه طفلك يف كل نشاط.

راقب التقدم واحتفل بالنجاح!
يف كل مرة يقوم الطالب بتسجيل الدخول، يحرزون تقدًما نحو 

أهداف القراءة الخاصة بهم.

•  يتم إبالغ املعلمني مبارشًة بشأن مدى تقدم الطفل وأدائه يف 
Core5 حتى يتمّكنوا من تقديم مساعدة إضافية وقت الحاجة.  
ميكن للمعلمني مشاركة هذه املعلومات معك وتقديم توصيات 

محددة لك لدعم القارئ.

•  قد يُعلمك املعلمون أيًضا عندما يحصل طفلك عىل شهادة إنجاز 
.Core5 بعد إكامل أحد املستويات يف برنامج

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

بينام يتعامل طفلك مع برنامج Core5، يتلقى معلمه تحديثات 
بشأن مدى التقدم واألداء. وبناًء عىل هذه املعلومات، ميكن للمعلمني 

مشاركة موارد محددة لدعم التعلم يف املنزل.

تُعد Lexia Skill Builders أوراق عمل توفر مزيًدا من التدريب. 
يُوىص باستخدام Skill Builders بعد أن يُكمل الطالب أحد 

املستويات يف برنامج Core5. 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.

استخدام Core5 يف املنزل

https://www.lexialearningresources.com/core5/licensed/core5_classroom_posters/Core5_Buttons_Guide.pdf
http://www.lexialearningresources.com/Core5/classroom/Core5_Poster_Buttons_Guide.pdf
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