Instructional Technology Program Access Via Clever

جيفرسون باريش نظام المدارس العامة
الوصول إلى برامج التكنولوجيا التعليمية عن طريق برنامج CLEVER
عزيزى ولى األمر  /الواصي ،

هذا العام سوف يستخدم طفلك البرامج التعليمية التي تقدمها جيفرسون بارش نظام المدارس العامة  .األنشطة في أنا جاهز و ليكسيا
iReady and Lexia
و بناء على المناهج المدرسية و التركيز على تطوير مهارات القراءة والرياضيات.
و إليك كيفية تشغيل : iReady and Lexia
●

يبدأ طفلك  iReady and Lexiaفي نقطة بداية التي تناسب احتياجاته  ،و تعمل في األنشطة عبر اإلنترنت طوال األسبوع .

●

تشمل األنشطة عبر اإلنترنت التعليم المباشر و ردود الفعل كما يتعلم طفلك مهارات جديدة .

●

يتم اإلبالغ عن التقدم واألداء في البرنامج بحيث يمكن للمعلمين تقديم المساعدة عند الحاجة .

●

تستخدم أيضا أنشطة الورق و القلم للممارسة و يمكن القيام بها في المدرسة أو بعد العودة إلى منازلهم .

●

قد يتم إرسال شهادات اإلنجاز إلى المنزل لالحتفال بالنجاح و إظهار التقدم في البرنامج .

نأمل أن تشارك في األعمال المثيرة لدينا حول هذه البرامج !
مع فائق التقدير ،
_________________________________________
 iReady and Lexiaيمكن استخدامها في المنزل لممارسة إضافية  .االبتداء سهل !
 .1من أجل اإلستخدام على جهاز الكمبيوتر ،انتقل إلى الموقع :
https://clever.com/in/jppss
 .2من أجل اإلستخدام على أي باد  ،و أى باد صغير  ،أو الروبوت * الكمبيوتر اللوحي  ،يمكن تنزيل Lexia Reading Core5 app
مجانا من متجر البرامج أو من مخزن اللعب  * . Googleيقتصر دعم الروبوت لهذه األجهزة  :سامسونج جالكسي تبويب  S2و جوجل
بكسل  , Cو جوجل نيكزس  2012 ( "7و  ) 2013و " . 10التطبيق ال يعمل على األجهزة األخرى  ،بما في ذلك كيندل .
 .3أول مرة يستخدم طفلك برنامج  ، CLEVERإعتمادا على الجهاز المستخدم  ،قد تحتاج إلى إدخال البريد اإللكتروني للمعلم المبين أدناه .
يمكن لطفلك الدخول باستخدام اسم المستخدم و الكلمة السرية المستخدمة في المدرسة و المدرجة أدناه .
البريد اإللكتروني للمعلم ( لإلعداد ) _________________________________________________ :
إسم المستخدم ______________________________________________________________ :
الكلمة السرية _______________________________________________________________ :
 .4من المهم أن يعمل طفلك دون أي مساعدة أثناء استخدام . iReady or Lexia.يتم تسجيل جميع األعمال التي يقوم بها طفلك
في المنزل و اإلبالغ عنها إلى المدرسة  .و بهذه الطريقة  ،يمكن للمعلمين رؤية متى تكون هناك حاجة للمساعدة و تقديم تعليم
إضافي في المدرسة .
 .5إذا كان لديك أى سؤال حول إسم المستخدم أو الكلمة السرية الخاصة بطفلك  ،يرجى االتصال بمعلم طفلك .

https://Clever.com/in/jppss

