
ولی/سرپرست محترم،

استفاده خواهد  Lexia PowerUp Literacyیا  Lexia® Core5® Readingامسال کودک شما برای بهبود مهارت های سواد خود از 

را ارائه می دهند و داده  زبان درخواندن انتقادی و مهارت  زمینهشخصی در و آموزش یادگیری  Lexia آموزی کرد. برنامه های سواد

مهارتهای د. این رویکرد مبتنی بر فناوری ، اثبات شده در تحقیقات ، نارائه می ده برای انجام تسترا بدون توقف  همزمانهای عملکرد 

 خواندن را تسریع می کند و برنامه های عملیاتی مبتنی بر داده ها را برای آموزش هر دانش آموز فراهم می کند.

 در کسبمی توانید فرزند خود را اینکه چطور شده است و  توضیح داده PowerUp Literacyو  Lexia Core5 Readingدر اینجا نحوه کار با 

 کنید: کمکموفقیت 

سعی کنید فضای آرام برای یادگیری فراهم کنید. هدفون می تواند مفید باشد اما نیازی به آن نیست. •

و سپس در  آغاز می کند خودمتناسب با نیازهای  ،خود را از همان نقطه شروع Lexiaکودک شما برنامه  •

 آنالین می پردازد. و تمرینات طول هفته به فعالیت ها

مهارت های جدید است همانطور که  کودک شما فعالیت های آنالین شامل آموزش مستقیم و بازخورد فوری  •

 .یاد می گیرد

دانش آموزان باید کارها را به تنهایی انجام دهند. این بدان معنی است که هیچ اشاره و راهنمایی از  •

! پیشرفت و عملکرد در برنامه مستقیماً به باشدداشته وجود  نباید االن ، دوستان یا خواهر و برادربزرگس

 معلمان گزارش می شود تا در صورت لزوم بتوانند کمک کنند.

 گردد. نیز برای تمرین استفاده می شود و توسط معلم فرزند شما ارائه می  آنالیناز  غیرفعالیت های  •

 منزلنامه های موفقیت به ممکن است برای بزرگداشت موفقیت و نشان دادن پیشرفت در برنامه ، گواهی •

 ارسال شود. 

که    Your Progress قسمتیا  Core5در  Studentشما می توانید پیشرفت فرزند خود را از طریق داشبورد  •

 دانش آموز خود را تشویق کنید. و  مالحظه کنیدوجود دارد دانش آموز   PowerUpدر داشبورد 

توسط مدرسه شما ارائه   Clever. راهنمای ورود به دارددسترسی  Lexiaدانش آموز شما از طریق داشبورد هوشمندانه خود به برنامه 

 می شود.

.مراجعه کنید www.LexiaLearning.comسهیم باشید! برای کسب اطالعات بیشتر به سایت  با ماهیجان این در نیز ما امیدواریم شما        

اردتمند،
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