
سرپرست،/محترم والدین

د  ترڅووکاروی  Lexia PowerUp Literacyددوی څخه او یا هم   Lexia® Core5® Readingد سږکال به ستاسو ماشوم به 

د سواد زده کړې برنامي د جدی لوستلو او ژبې مهارتونو باندې ځانګړی زده کړې  Lexiaد  .دوی د سواد مهارتونو ته وده ورکړي

دا پر څیړنې والړ، د ټیکنالوژۍ  .چمتو کوي او د دریدو پرته د عینی وخت فعالیت معلومات د ازموینې اداره کولو لپاره وړاندی کوي

پرمخ وړعمل پالنونه چمتو کوي ترڅو د هر زده ( معلومات)ټا پر بنسټ چلند د لوستلو مهارتونو پراختیا ګړندۍ کوي او د ښوونکو ډی

 .کونکي لپاره د مختلف الرښوونې سره مرسته وکړي

:کارکوی او تاسو څنګه کولی شئ خپل ماشوم د بریا لپاره تنظیم کړئ PowerUp Literacyاو  Lexia Core5 Readingدلته 

  .غوږۍ ګټور کیدی شي مګر اړتیایی نسته .هڅه وکړئ د زده کړې لپاره ارامه ځای چمتو کړئ •

برنامه د شروع ټکی څخه پیل کوي چې د هغه یا د هغې اړتیاوې سره برابروی او  Lexiaستاسو ماشوم د دوی  •

 .ریان کې آنالین فعالیتونو کې بوخت ويبیا د اونۍ په ج

آنالین فعالیتونو کې مستقیم الرښوونې او سمدستي عکس العمل شامل دي ځکه چې ستاسو ماشوم نوي مهارتونه  •

 .زده کوي

پدې معنی چې هیڅ اشاره یا الرښوونې د همزولی، ملګري یا خوندی او  .زده کونکي باید دندې پخپله بشپړ کړي •

په پروګرام کې پرمختګ او فعالیت مستقیم ښوونکو ته رسیږی ترڅو دوی د اړتیا په  !ئورونه ورته ورنګړ

 .وخت کې مرسته ورسره وکړي

نالیکېي آف الئن فعالیتونه د تمرین لپاره هم کارول کیږي او ستاسو د ماشوم ښوونکي لخوا به چمتو شي  •

 .پرمختګ ښودلو لپاره کور ته واستول شي د السته راوړنې سندونه ممکن د بریا لمانځلو او په برنامه کې د •

 PowerUPکی ډشبورډ له الرې اود  Core5تاسو کولی شئ د خپل ماشوم پرمختګ تشویق او لمانځئ لپاره په  •

 .وګوري تر الندی د زده کونکی السته راوړنې  عنوان Your Progressډاشبورډ کی د 

ته د ننوتلو الرښوونې به  Clever .برنامې ته السرسی ولري Lexiaډشبورډ له الرې د دوی  Cleverستاسو زده کونکی به د دوی 

 .ستاسو د ښوونځي لخوا چمتو شي

د نورو معلوماتو لپاره ، د  !موږ هیله لرو چې تاسو د دې پروګرام په اړه زموږ په خوښی کې شریک شئ

www.LexiaLearning.com څخه لیدنه وکړئ 

په درنښت،
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