
Sử dụng Lexia® Core5® Reading tại nhà
Kính gửi phụ huynh/người giám hộ,

Năm nay, cháu bé của quý vị sẽ sử dụng Lexia® Core5® Reading, một chương trình thú vị trên máy tính, đã giúp ích cho hàng 
triệu học sinh. Các hoạt động trong Core5 có tác dụng định hình, bổ trợ cho chương trình học trên lớp và chú trọng vào việc 
phát triển kỹ năng đọc ở 6 mặt: nhận thức về âm vị, âm học, phân tích cấu trúc, khả năng đọc lưu loát, từ vựng và đọc hiểu.

Cách sử dụng Lexia Core5 Reading là như sau:

• Các cháu sẽ bắt đầu dùng Core5 ở một điểm phù hợp với nhu cầu và tham gia các hoạt động trực tuyến trong  
suốt tuần.

• Các hoạt động trực tuyến này có sẵn thông tin hướng dẫn trực tiếp và có phản hồi khi các cháu học được kỹ  
năng mới.

• Tiến độ và hiệu quả thực hiện trong chương trình sẽ được báo cáo, để giáo viên có thể trợ giúp khi cần.

• Các hoạt động dùng giấy và bút cũng được sử dụng cho phần thực hiện và các cháu có thể làm 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.

Hy vọng quý vị cũng có cùng sự yêu thích với chương trình này như chúng tôi!

Trân trọng,

Các cháu có thể sử dụng Lexia Core5 Reading ở nhà để thực hành thêm. Việc bắt đầu  
rất đơn giản!

1. Để sử dụng trên máy tính, quý vị hãy truy cập vào www.lexiacore5.com.

2. Để sử dụng trên iPad, quý vị hãy tải ứng dụng Lexia Core5 Reading.

3. Khi các cháu sử dụng Core5 lần đầu tiên, quý vị có thể cần nhập email của giáo viên được ghi bên dưới. Sau đó,  
các cháu có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã sử dụng ở trường và được liệt kê bên dưới.

4. Một điểm quan trọng là không ai được giúp đỡ các cháu làm bài trên Core5. Mọi bài tập các cháu làm ở nhà đều được 
ghi lại và báo cho trường. Như thế, giáo viên có thể biết được khi nào cần trợ giúp và sẽ hướng dẫn thêm trên lớp.

5. Nếu quý vị muốn hỏi về tên người dùng hoặc mật khẩu của các cháu, vui lòng liên hệ với giáo viên.

Email của giáo viên

Tên người dùng

Mật khẩu

Để biết thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ, hãy truy cập trang Lexia Help Center Support for Families.

Lưu ý rằng Lexia Customer Support không thể cung cấp tên người dùng hoặc mật khẩu của học sinh hay email của  
giáo viên.

D À N H  C H O  G I A  Đ Ì N H

https://help.lexialearning.com/s/families
https://www.lexiacore5.com/
https://www.lexialearning.com
https://twitter.com/LexiaLearning
https://www.facebook.com/lexialearning
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https://www.linkedin.com/company/lexia-learning-systems/


Sử dụng Core5® tại nhà
Làm cách nào để hỗ trợ việc học tập trực tuyến 
của con tôi?
Lên lịch học tập.  
Cố gắng đặt ra một lịch biểu để con bạn có thể đạt 
được mục tiêu hàng tuần của riêng con. Khi con bạn 
đăng nhập hoặc đăng xuất, hãy cùng xem Student 
Dashboard. Trao đổi về sự tiến bộ của con bạn so với 
mục tiêu hàng tuần của con và số tiết học con đã hoàn 
thành. Lưu ý rằng số phút mục tiêu là dành cho cả tuần, 
chứ không phải mỗi ngày!

Thiết lập để thành công.  
Tạo ra không gian học tập yên tĩnh và kiểm tra âm lượng 
trước mỗi buổi học. (Tai nghe có thể hữu ích nhưng không 
nhất thiết phải có.)

Hỗ trợ học tập độc lập.  
Bạn cần cho phép con mình sử dụng Core5 mà không 
cần cha mẹ, anh chị em hay người chăm sóc khác trợ 
giúp. Core5 được thiết kế để hỗ trợ và hướng dẫn học 
sinh khi cần.

•  Khi con bạn không hiểu cách thực hiện một hoạt động, 
bạn có thể giải thích bằng từ ngữ của riêng mình.

•  Nhắc con học hết toàn bộ tiết học trước khi chuyển sang 
hoạt động khác hay rời khỏi chương trình. Thanh màu 
xanh lục ở cuối màn hình sẽ được tô kín để cho biết tiến 
trình trong từng tiết học.

•  Nếu con bạn cần được trợ giúp thêm, hãy khuyến khích 
con dùng các công cụ của chương trình ở trên màn hình 
hoạt động. Core5 Buttons Guide sẽ giải thích từng tính 
năng hỗ trợ.

 •  Khi con bạn sẵn sàng đăng xuất, hãy chọn X ở phía 
trên bên phải của activity, selection screen và student 
dashboard. Thông báo xác nhận sẽ hiển thị và quá 
trình đăng xuất sẽ hoàn tất khi màn hình đăng nhập 
hiển thị. Việc đăng xuất hoàn toàn rất quan trọng, nhờ 
đó bạn có thể biết được thời gian mà con bạn dành 
cho từng hoạt động.

Theo dõi tiến trình và khen ngợi sự thành công!  
Mỗi khi đăng nhập, học sinh sẽ có những bước tiến mới 
trong quá trình hướng đến mục tiêu đọc.

•  Tiến trình và hiệu quả trong Core5 được báo cáo trực 
tiếp cho giáo viên. Do đó, họ có thể trợ giúp thêm khi 
cần. Giáo viên có thể chia sẻ thông tin này với bạn và 
đưa ra đề xuất cụ thể để bạn hỗ trợ người đọc của mình.

•  Giáo viên cũng có thể cho bạn biết thời điểm con bạn 
đạt được chứng nhận thành tích sau khi hoàn tất một 
trình độ trong Core5.

Tôi có thể dùng tài nguyên nào để hỗ trợ học 
đọc/viết tại nhà? 
Khi con bạn học tập trong Core5, giáo viên của con sẽ 
nhận được thông tin cập nhật về tiến trình và hiệu quả 
của con. Dựa vào thông tin này, giáo viên có thể chia sẻ 
các tài nguyên cụ thể để hỗ trợ việc học tại nhà.

Lexia Skill Builders là các trang tính công việc để thực 
hành thêm. Nên dùng Skill Builders sau khi học sinh 
hoàn tất trình độ Core5. Có thể in những tranh tính này 
hoặc hoàn tất bằng hình thức trực tuyến. 

Lexia Read @ Home Newsletters cung cấp các ý tưởng 
hoạt động tại chỗ để cải thiện sự phát triển kỹ năng đọc/
viết tại nhà. Với các tùy chọn cho mọi trình độ, bạn có 
thể hoàn tất những trò chơi và dự án thú vị này bằng các 
đồ vật bạn có tại nhà. 
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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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