Jefferson Parish Public School System
Instructional Technology Program Access Via Clever
HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIA CLEVER
Phụ huynh/Giám hộ thân mến,
Trong năm học này con em quý vị sẽ dùng chương trình công nghệ giảng dạy thông qua JPPSS. Những hoạt động trong
iReady and Lexia sẽ hổ trợ và phát triển những chương trình học trong lớp nhằm chú tâm vào việc xây dựng kỹ năng môn
Tập đọc và Toán học.
iReady and Lexia hoạt động như sau:
●

Con em quý vị bắt đầu dùng iReady and Lexia ở điểm các em có nhu cầu cần giúp đỡ để phù hợp trực tiếp vào các
hoạt động trên mạng trong suốt tuần.

●

Các hoạt động trực tiếp trên mạng cộng với sự hướng dẫn nó sẽ cung cấp những kỹ năng mới mà các em đã học.

●

Những tiến trình và những kết quả trong chương trình học sẽ được báo cáo đến Giáo viên hoặc nhân viên hướng dẫn
khi cần thiết.

●

Giấy-và-viết chì dùng để sử dụng trong thực hành cũng như các sinh hoạt tại trường hoặc đem về nhà.

●

Những giấy khen về thành tích học tập có thể gởi về nhà để chúc mừng sự thành công và cũng để thể hiện sự tiến bộ
trong chương trình.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ chia sẻ và tự hào về chương trình này của chúng tôi!
Chào thân ái,

_________________________________________
iReady and Lexia có thể sử dụng tại nhà. Rất là dễ dàng!
1. Dùng bằng computer, vào mạng https://clever.com/in/jppss
2. Dùng bằng iPad, iPad mini, or Android* tablet, tải xuống Lexia Reading Core5 app từ App Store hoặc Google
Play store. *Android cung cấp giới hạn khi dùng: Samsung Galaxy Tab S2, Google Pixel C, and Google Nexus 7” (2012 and 2013) and
10”. The app sẽ không làm việc với các thiết bị khác, including Kindle.

3. Lần đầu tiên trẻ dùng Clever, tùy thuộc vào dùng thiết bị nào, quý vị có thể nhập email của giáo viên sau đây. Trẻ
của quý vị mới có thể log in với username và password đã có ở trường và theo danh sách dưới đây.

Teacher Email (for setup): __________________________________________________
Username: ______________________________________________________________
Password: _______________________________________________________________
4. Đây là việc rất quan trọng cho con em quý vị khi sử dụng iReady or Lexia không có sự giúp đỡ. Tất cả các hoạt
động học tập tại nhà sẽ được ghi âm và báo cáo lên nhà trường. Theo đường lối này, Giáo viên sẽ biết được khi
nào cần giúp đỡ và cung cấp thêm những hướng dẫn tại trường học.
5. Nếu quý vị có câu hỏi về username hoặc password của trẻ, vui lòng liên lạc với giáo viên của trẻ.

https://Clever.com/in/jppss

