Thư Gởi Gia Đình: Ứng dụng DreamBox Learning
trên IPad - https://portal.usd259.net
2020
Để XÓA CÁC ỨNG DỤNG HIỆN CÓ
làm theo các hướng dẫn sau:

Để CÀI ĐẶT BAN ĐẦU & CẬP NHẬT,
làm theo các hướng dẫn sau:

DreamBox Learning không còn sử dụng hai ứng
dụng để chạy chương trình K-8 đầy đủ.

1. Trên iPad của bạn, chạm vào biểu tượng
App Store để mở App Store.

Nếu bạn chưa xoá ứng dụng BLUE
DreamBox., vui lòng xóa ứng dụng.

2. Gõ "dreambox math" vào ô “Search” (tìm kiếm),
sau đó nhấn vào biểu tượng Search hoặc Done.
App Store sẽ hiển thị biểu tượng
ứng dụng
DreamBox Math.

1. Từ màn hình chính của iPad, chạm và giữ biểu
tượng DreamBox Math màu xanh cho đến khi nó
bắt đầu rung và một chữ X nhỏ xuất hiện ở góc
trên cùng bên trái của ứng dụng.
2. Nhấn vào X để xóa ứng dụng.

3. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tải ứng dụng, hãy nhấn
"Get" (Nhận) (ứng dụng miễn phí). Nếu bạn đang
cập nhật ứng dụng, hãy nhấn "Update" (Cập nhật).
Ứng dụng sẽ tải xuống hoặc cập nhật.

Để CON TRUY CẬP ĐƯỢC DREAMBOX LEARNING, làm theo chỉ dẫn sau:
Dù ở trường hay ở nhà, tất cả học sinh đều phải truy cập DreamBox Learning thông qua cổng
thông tin của chúng tôi. Thực hiện theo các hướng dẫn sau:

1. Mở trình duyệt và nhập:

2. Con bạn sẽ đăng nhập với số ID học sinh có sáu
chữ số của mình.

https://portal.usd259.net
Nếu con bạn không nhớ số ID học
sinh của mình, bạn có thể lấy nó từ
giáo viên của chúng hoặc từ
ParentVUE.

3. Sau đó, con bạn nhập mật khẩu là
sinh nhật của mình, hai chữ số trong
tháng, hai chữ số trong ngày.

4. Trang cổng thông tin sẽ hiện
hiển thị các biểu tượng hình ảnh
cho con bạn. Chọn DreamBox
Learning.

5. Sau đó, bạn sẽ được
chuyển hướng đến ứng dụng.
Chọn ứng dụng và tận hưởng
các bài học!

Ví dụ: ngày 25 tháng 01
sẽ là 0125.

Xin vui lòng xem phía trang sau để biết thêm thông tin quan trọng
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Để CÀI ĐẶT CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG , làm theo các hướng dẫn này:
DreamBox Learning luôn cố gắng để làm cho con bạn trải nghiệm toán học của bạn thậm chí tốt
hơn thông qua các bản cập nhật ứng dụng mới. Để tạo điều kiện thuận tiện, DreamBox Learning
khuyên bạn nên cài đặt cập nhật tự động cho ứng dụng DreamBox Math của chúng tôi.
1. Chọn "Settings" (Cài đặt) trên màn hình chính của iPad.

2. Chọn iTunes & App Store từ danh sách bên trái.
3. Nhấn vào công tắc Updates
để bật cập nhật tự động cho tất cả các ứng dụng của bạn. Công tắc sẽ
có màu xanh
khi cập nhật tự động được kích hoạt.

Trường Công lập Wichita đã mua DreamBox Learning, một chương trình học thích ứng thông minh ™
trực tuyến giúp tất cả học sinh đạt được trình độ toán học hiệu quả hơn. Con bạn có thể truy cập
DreamBox Learning từ bất kỳ máy tính nào, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần bằng cách truy cập
***Để sử dụng tại nhà, bạn phải sử dụng phần https: // của địa chỉ web - https: //portal.usd259.net
Mẹo để sử dụng ở nhà:


Để có kết quả tốt nhất, cho phép ít nhất 15 đến 20 phút mỗi lần học.



Hãy khuyến khích học sinh hoàn thành mọi bài học được bắt đầu. Làm sai là OK. Con bạn không nên né tránh
những câu trả lời không chính xác vì chương trình sẽ tìm ra bài học phù hợp để xây dựng sự hiểu biết trong
toán học.



Con bạn nên sử dụng các công cụ trên màn hình. Vui lòng không cung cấp cho con bạn giấy / bút chì hoặc
máy tính. Chương trình được thiết kế đặc biệt để phát triển kỹ năng tư duy và kỹ năng tính nhẫm toán.



Chúng tôi biết điều đó có thể khó khăn, nhưng xin vui lòng chống lại sự thôi thúc giúp con trả lời để con bạn
không tiến nhanh hơn trước khi chúng sẵn sàng. DreamBox sẽ điều chỉnh và hỗ trợ con bạn với các hướng
dẫn, mẹo bổ sung, hướng dẫn trực tiếp và sẽ thay đổi bài học cho chúng, nếu cần.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của DreamBox bằng cách gọi
cho họ theo số 877-451-7845 (các ngày trong tuần từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Giờ Bờ Tây) hoặc gửi email tới
support@dreambox.com hoặc giáo viên dạy con của bạn.
Trân Trọng,
Wichita Public Schools
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