LEXIA
Thưa Quý vị Phụ huynh,
Về cơ hội học tập trực tuyến từ xa, con của quý vị có thể sử dụng Lexia® PowerUp®
Reading—một chương trình ứng dụng máy tính vui nhộn đã giúp hàng triệu học sinh cải thiện
kỹ năng đọc viết. Các hoạt động trong PowerUp hỗ trợ và dựa vào chương trình giảng dạy tại
lớp của các em, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng đọc trên ba lĩnh vực: Từ vựng, Ngữ
pháp và Đọc hiểu.
Dưới đây là cách thức mà Lexia PowerUp Reading vận hành:
•

Con của qúy vị sẽ bắt đầu chương trình PowerUp tại một điểm khởi động phù hợp
với nhu cầu của bé và sau đó sẽ tham gia các hoạt động trực tuyến suốt cả tuần.

•

Bước đầu tiên khi học sinh đăng nhập, nếu các bé chưa bao giờ tham gia
chương trình trước đây, các bé sẽ làm bài kiểm tra trình độ tự động.
o
o
o

•

Bài kiểm tra trình độ tự động sẽ chỉ xảy ra khi học sinh đăng nhập lần đầu.
Bài kiểm tra hoàn thành trong 45 phút.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, các hướng dẫn sẽ bắt đầu theo từng cấp độ.

Nếu học sinh nào đã sử dụng chương trình này tại trường rồi, chương trình sẽ
tiếp tục hướng dẫn tại nơi em đã thoát lần trước.
o
o

Các hoạt động trực tuyến bao gồm các hướng dẫn trực tiếp và thông tin phản
hồi ngay sau khi các bé học được các kỹ năng mới.
Sự tiến bộ và thành quả của chương trình sẽ được lưu lại để các giáo viên tham
khảo.

Nếu tham gia hoạt động một cách liên tục và tích cực, con em của quý vị sẽ được các điểm
thưởng. Hãy hỏi con về vạch cao nhất của chúng và những gì chúng đã học được.
Nếu quý vị cần hỗ trợ, xin liên hệ thông tin dưới đây:

Cần hỗ trợ?
Gọi số dây nóng: (316) 973-4443
Thứ Hai-Thứ Sáu, 11 AM – 1 PM, từ 30/3/2020 đến 21/5/2020
Email: homework@usd259.net
Các chuyên gia về chương trình học và Dịch vụ hỗ trợ học sinh
sẵn sàng hỗ trợ quý vị
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