
عزیز والد یا والده/سرپرست، 

 Lexiaکا یا   Reading® Core5® Lexiaاس سال، آپ کا بچہ/بچی اپنی خواندگی یعنی پڑھنے اور لکھنے کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے 

PowerUp Literacy   کا استعمال کرے گا/گی۔Lexia  اور زبان کی مہارتوں پر ذاتی تدریس فراہم کرتے ہیں لعہ کی اہم مطاکے خواندگی کے پروگرام

ر  ی ٹیسٹ کو دیے جانے کو روکے بغیر اسی وقت کارکردگی کا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر مبنی یہ نقطۂ نظ اور کس

نفرادی تدریس  یے اپڑھنے کی مہارتوں کی ترقی کو تیز کرتی ہے اور اساتذہ کو ڈیٹا کی بنیاد پر ایکشن پالن فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ہر طالبعلم/طالبہ کے ل

 میں مدد کر سکیں۔

کیسے کام کرتے ہیں اور آپ کیسے اپنے بچہ/بچی کی کامیابی کے  PowerUp Literacyاور Lexia Core5 Readingذیل میں بتایا گیا ہے کہ 

 لیے کام کر سکتے ہیں:

 فون مددگار ہو سکتے ہیں مگر ضروری نہیں ہیں۔ تعلیم کے لیے پرسکون جگہ فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ ہیڈ •

  آپ کا بچه/بچی اپنے Lexia پروگرام کو کسی بھی ایسی جگه سے شروع کر سکتا/سکتی ہے جو اس  کی •
ضروریات کے مطابق ہو اور پھر پورے ہفتے کے دوران آن الئن سرگرمیوں میں مشغول ہو سکتا/سکتی ہے۔ 

• آن الئن سرگرمیوں میں براه راست تعلیم اور آپ کے بچه/بچی کی سیکھی گئی نئی مہار توں کا فوری نتیجه شامل  
ہے۔ 

• طلباء کو اپنے کام خود مکمل کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے که بڑوں، دوستوں، یا بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی  
اشاره یا مدد نہیں! پروگرام میں ترقی اور کارکردگی کے بارے میں اساتذه کو براه راست رپورٹ کی جاتی ہے تاکه وه 

ضرورت کے مطابق مدد فراہم کر سکیں۔ 

لیے آف الئن سرگرمیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور انہیں آپ کے بچہ/بچی کا استاد/استانی فراہم  مشق کے  •

 کریں گے۔

پروگرام میں ترقی کو دکھانے اور کامیابی کا جشن منانے کے لیے کارکردگی کے سرٹیفکیٹ گھر بھجوائے جا   •

 سکتے ہیں۔

میں سٹوڈنٹ ڈیش بورڈ یا پاور اپ سٹوڈنٹ ڈیش   Core5آپ اپنے بچہ/بچی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور  •

 بورڈ پر طالبعلم/طالبہ کے یور پروگراس ٹائل کے ذریعے اپنے بچہ/بچی کی کامیابی کا جشن منا سکتے ہیں۔

پروگرام تک رسائی حاصل کریں گے۔ آپ کا سکول کلیور میں الگ ان ہونے کی   Lexiaآپ کا بچہ/بچی اپنے کلیور ڈیش بورڈ کے ذریعے اپنے 

 ہدایات فراہم کرے گا۔ 

مزید جاننے کے لیے   ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں ہمارے جوش و خروش میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے!

www.LexiaLearning.com.  مالحظہ کریں۔ 

 مخلص،
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