
Kính gửi phụ huynh / Người giám hộ, 

Năm nay, học sinh sẽ sử dụng Lexia®  Core5®  Reading, hoặc Lexia  PowerUp Literacy để cải thiện kỹ năng đọc viết của 
chúng.  Các chương trình đọc viết của Lexia cung cấp việc học tập cá nhân hóa về kỹ năng đọc và ngôn ngữ quan trọng, 
và cung cấp dữ liệu hiệu suất thời gian thực mà không dừng lại để quản lý một bài kiểm tra. Phương pháp tiếp cận dựa 
trên công nghệ đã được chứng minh quan nghiên cứu này thúc đẩy sự phát triển kỹ năng đọc và cung cấp cho giáo viên 
các kế hoạch hành động dựa trên dữ liệu để giúp phân biệt giảng dạy cho mỗi học sinh.

Dưới đây là cách Lexia Core5 Reading và PowerUp  Literacy hoạt động và cách quý vị thiết lập cho các con:

• Cố gắng cung cấp một không gian yên tĩnh cho việc học tập. Tai nghe có thể hữu ích nhưng không bắt 
buộc.

• Con quý vị bắt đầu chương trình Lexia của họ tại một điểm khởi đầu phù hợp với nhu cầu của mình và 
sau đó tham gia vào các hoạt động trực tuyến trong suốt cả tuần.

• Các hoạt động trực tuyến bao gồm hướng dẫn trực tiếp và phản hồi ngay lập tức khi các con học các kỹ 
năng mới.

• Học sinh nên tự làm bài. Điều đó có nghĩa là không có gợi ý hoặc lời khuyên từ người lớn, bạn bè, 
hoặc anh chị em!  Tiến bộ và hiệu suất trong chương trình được báo cáo trực tiếp cho giáo viên để họ 
có thể cung cấp hỗ trợ khi cần thiết.

• Các hoạt động không trực tuyến cũng được sử dụng để thực hành và sẽ được cung cấp bởi giáo viên.
• Giấy chứng nhận thành tích có thể được gửi về nhà để làm kỷ niệm cho thành công và để hiển thị sự 

tiến bộ trong chương trình.
• Quý vị có thể khuyến khích và kỷ niệm sự tiến bộ của học sinh thông qua Bảng điều khiển Student 

trong Core5 hoặc trong ngăn Your progress của học sinh được tìm thấy trên bảng điều khiển Student 
của PowerUp.

Học sinh sẽ truy cập chương trình Lexia của họ thông qua bảng điều khiển Clever của họ. Hướng dẫn đăng nhập vào 
Clever sẽ được cung cấp bởi trường học.

Chúng tôi hy vọng bạn chia sẻ trong sự phấn khích của chúng tôi về chương trình này! Để tìm hiểu thêm, hãy truy 
cập www.LexiaLearning.com.

Trân trọng,
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