Для батьків

Віртуальні навчальні ресурси

3/27/20

Якщо ресурс позначений цим символом, зверніться до вчителя
вашої дитини. Він може надати вхід для студента і, можливо,
вже надав уроки або доступ.
Якщо ресурс позначений цим символом, див. Стор. 3
для наглядного посібника для доступу до Clever, порталу округу
для цього додатка.
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Dreambox

Рівень класу / Зміст

Математика K-8

Адаптивні, захоплюючі математичні ігри, адаптовані до рівня навичок кожного учня
Всі студенти SpEd
Доступ через RSD Log-in > додаток Clever: ім'я користувача @ rentonstudent.us і його пароль

MyOn

Рівень класу / Зміст

Читання K-12

Електронна бібліотека (з аудіо англійською та іспанською мовами) з текстами у студентів
Читання рівнів "в самий раз", як художньої, так і наукової літератури
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Contact your student’s teacher
Доступ через RSD Log-in > додаток Clever: ім'я користувача @ rentonstudent.us і його пароль
(ТІЛЬКИ через браузери Google Chrome або Firefox)

Bridges Math Learning Center

Рівень класу / Зміст

Математика K-5

https://www.mathlearningcenter.org/home-learning#Math%20at%20home
Загальноосвітня і спеціальна математична навчальна програма SPEd / посередництво (крім
шкіл RIZ)
•

Безкоштовно друковані ресурси для всіх класів

•

Питання і відповіді для батьків

•

Математичні додатки

Вхід не потрібно!

Відділ спеціальної освіти
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Raz-kids
Headsprout

Рівень класу / Зміст

Читання K-5

https://www.raz-kids.com/
https://www.headsprout.com/
•

електронні книги , англійською та іспанською

•

інтерактивні онлайн-епізоди для навчання основам читання і навичкам розуміння

Безкоштовна пробна версія для обох з реєстрацією батьків:
•

Raz-kids

•

Headsprout

Зв'яжіться з викладачем вашого учня для існуючого входу
Створіть свій власний студентський вхід в систему після встановлення безкоштовної пробної
версії

NewsELA

Всі класи:
Суспільствознавство,
Рівень класу / Зміст Природничі науки,
Мистецтво англійської
мови

https://newsela.com/
•

Тисячі реальних текстів, які показують різні точки зору і людей

•

Тексти опубліковані на 5 рівнях читання; до 10 нових текстів додаються кожен день

Багато (але не всі) функції безкоштовні
Початкові класи: RSD Log-in > додаток Clever: ім'я користувача @ rentonstudent.us і його пароль
Середні класи: зверніться до вчителя вашого учня
Інструментарій для студентів

Ресурс

CASEL

Всі рівні; соціальна /
Рівень класу / Зміст емоційна /
поведінкова підтримка

url
Опис
Вхід в систему
для студента
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https://casel.org/covid-resources/
Ідеї та ресурси за вмінням справлятися занепокоєнням, певним режимом, колесом емоцій, і
іншими заняттями вдома
Вхід не потрібно!

Відділ спеціальної освіти
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Як отримати доступ до Clever
КРОК 1:

Відкрийте веб-браузер на вашому пристрої.

КРОК 2:

Відвідайте www.rentonschools.us

КРОК 3:

Натисніть на RSD LOGIN PORTAL в правому верхньому кутку сторінки.

КРОК 4:

Студенти входять в систему зі своїми ім'ям користувача @ rentonstudent.us і його паролем
(Зв'яжіться з учителем вашого учня, якщо вам потрібна ця інформація)

КРОК 5:

Після входу ваш учень може бачити всі доступні йому навчальні програми.

КРОК 6: Виберіть Clever щоб отримати доступ до Dreambox, MyOn, або NewsELA.

page 3 of 4

Відділ спеціальної освіти

Для батьків

Віртуальні навчальні ресурси

3/27/20

Додатки для Chromebook або Google Chrome для підтримки
доступності
Google Читати і Писати :
•

Перетворення тексту в мову, щоб почути слова, уривки або цілі документи, прочитані вголос, з легкої
для відстеження двокольорового підсвічуванням

•

Текстові та картинні словники, щоб побачити сенс з'ясовних слів

•

Диктуйте слова (з промови в текст), щоб допомогти з написанням, коректурою і вивченням

•

Передбачення слів пропонує підказки для поточного або наступного слова як ви друкуєте

•

Збирати основні моменти з тексту в документах або в Інтернеті для узагальнення і дослідження

•

Створюйте і слухайте голосові замітки прямо в Документах Google

•

Спростіть і підсумуйте текст на веб-сторінках, щоб видалити рекламу та іншу копію, яка може
відволікати

Google Читати вголос :
•

Натисніть кнопку, і стаття на веб-сторінці буде прочитана для вас вголос

•

Підтримує понад 40 мов

•

Виберіть з безлічі доступних чоловічих і жіночих голосів

•

Встановіть висоту голосу і швидкість читання

•

Підтримує PDF
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