Dành cho Phụ huynh

Tư liệu Học Tập Trên Mạng

3/27/20

Nếu nguồn tư liệu được đánh dấu với biểu tượng này, liên lạc giáo viên
của con quí vị. Họ có thể cung cấp đăng nhập của học sinh và có thể đã
cung cấp rồi các bài học hay truy cập.

Nếu một nguồn tư liệu được đánh dấu với biểu tượng này, xin xem trang
số3
để được hướng dẫn bởi thị cụ giúp truy cập Clever, cổng vào của học khu
cho app(ứng dụng) này.
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Dreambox

Cấp lớp /Nội dung

Toán K-8

Có khả năng thích ứng, gắn kết các trò chơi toán học được cá nhân hóa theo mức kỷ năng của từng
học sinh
Tất cả học sinh SpEd
Truy cập qua RSD Log-in > Ứng dụng Clever: username@rentonstudent.us và mật khẩu của chúng

MyOn

Cấp lớp / Nội dung

Đọc sách K-12

Thư viện kỷ thuật số (Digital library) (với tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) với các bài cho học sinh
theo “đúng chính xác” cấp đọc, cả tiểu thuyết và không tiểu thuyết
Liên lạc giáo viên học sinh
Truy cập qua RSD Log-in > Ứng dụng Clever : username@rentonstudent.us và mật khẩu của chúng
(thông qua CHỈ công cụ tìm kiếm Google Chrome hay Firefox)

Trung tâm Học Toán Bridges

Cấp lớp / Nội dung

Toán K-5

https://www.mathlearningcenter.org/home-learning#Math%20at%20home
Giáo trình Toán học trường tiểu học cho Giáo dục tổng quát và SpEd/sự can thiệp (ngoại trừ các
trường RIZ )
•

Các tư liệu có thể in ra miễn phí cho mọi cấp lớp

•
•

Câu hỏi và Trả lời thường gặp cho phụ huynh
Các ứng dụng Toán học

Không cần thiết!
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Grade Level / Content

Headsprout

K-5 Reading

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

Mô tả

Hiện có

•
•

Thử miễn phí cho cả hai với sự đăng nhập của phụ huynh:
•
•

Học sinh đăng nhập

eBooks, trong cả Tiếng Anh và Tiếng Tây ban nha
Các bài trên mạng tương tác để dạy các cơ bản môn đọc và các kỷ năng hiểu

Raz-kids
Headsprout

Liên lạc với giáo viên của con quí vị để biết sự đăng nhập đương có
Tạo nên đăng nhập riêng cho học sinh con quí vị sau khi đã thiết lập thử miễn phí
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NewsELA

Cấp lớp / Nội dung

Mọi lớp: Môn học Xã hội,
Khoa học, ELA

https://newsela.com/
•

Hàng ngàn bài về thế giới thật đặc trưng các khía cạnh và con người khác nhau

•

Các bài được ấn hành ở 5 cấp độ đọc sách; lên tới 10 bài mới được thêm vô mỗi ngày

Nhiều (nhưng không phải tất cả) bài đặc trưng miễn phí
Elementary: RSD Log-in > Clever app username@rentonstudent.us và mật khẩu của chúng
Secondary: liên lạc giáo viên của học sinh quí vị
Bộ công cụ cho học sinh
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CASEL

Mọi cấp lớp; hổ trợ xã
Cấp lớp / Nội dung hội/cảm xúc/
hành vi

https://casel.org/covid-resources/
Các ý kiến và nguồn tư liệu về quản trị sự lo lắng, lề thói hằng ngày của gia đình, vòng quay cảm
xúc, và các hoạt động khác tại nhà
Không cần phải đăng nhậpd!

Special Education Department

Dành cho Phụ huynh

Tư liệu Học Tập Trên Mạng

3/27/20

Làm sao truy cập Clever
BƯỚC 1: Mở phần tìm kiếm mạng trên máy của quí vị.
BƯỚC 2: Thăm trang www.rentonschools.us
BƯỚC 3: Nhấp vào RSD LOGIN PORTAL góc phải bên trên của trang giấy.

BƯỚC 4: Học sinh đăng nhập với username@rentonstudent.us và mật khẩu
(Liên lạc giáo viên học sinh của quí vị nếu quí vị cần thông tin này)

BƯỚC 5: Một khi đăng nhập, học sinh con quí vị có thể thấy tất cả apps học tập sẵn có cho chúng.
BƯỚC 6: Chọn Clever để truy cập Dreambox, MyOn, hay NewsELA.
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Add-ons cho Chromebooks hay Google Chrome để hổ trợ sự tiếp cận
Google Đọc&Viết:
•

Text-to-speech để nghe các từ, các đoạn văn, hay trọn các bài được đọc lớn với đồ đậm hai màu giúp dể theo
dõi.

•

Text and picture Tự điển chữ và hình để thấy ý nghĩa của các từ được giải thích

•

Đọc các từ (với speech-to-text) để giúp viết, sửa chính tả & học tập

•

Dự đoán Từ cho các đề nghị cho các từ hiện thời hay từ kế khi quí vị đánh máy

•

Thu thập phần highlights từ văn mạch trong các bài hay trên mạng để tổng kết và nghiên cứu

•

Tạo nên và lắng nghe voice notes (ghi chú với giọng) trực tiếp trong Google Docs

•

Đơn giản hóa và tổng kết văn mạch trên các trang mạng để gở bỏ quảng cáo và bản sao khác làm phân tâm

Google Đọc lớn tiếng:
•

Nhấp vào nút và có bài viết trên mạng đọc lớn cho quí vị

•

Hổ trợ trên 40 ngôn ngữ

•

Chọn trong nhiều giọng nam hay nữ có sẵn

•

Chọn cao độ của giọng và tốc độ đọc

•

Hổ trợ PDF
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