
  Kwa Familia 

 Rasilimali za mtandao kwa ajili ya kujifunzia 
nyumbani     

  
  
  
SPS hutoa	mipango	kadhaa	mkondoni	kupongeza	ratiba	yako	ya	kujifunza	kila	siku	nyumbani.	Mwanafunzi	
anaweza	kuingia	kupitia Clever  www.spokaneschools.org/clever 	na	kuingia	kwao	kwa	shule.  
 
  

  

  
MobyMax  ni programu ya K-8 ambayo inasaidia wanafunzi walio na 
maeneo yafuatayo na inaweza kutumika kusaidia kujifunza kwa kuongeza 
vifaa vilivyotumwa nyumbani na walimu:  
• Lugha (Usomaji na Sanaa ya Lugha)  
• Math 
 • Sayansi  
• Masomo ya kijamii  

  

  
Lexia ni mpango wa kusoma ambao unasaidia wanafunzi wa K-12 na 
ustadi wafuatayo katika njia ya kujifunza ya kibinafsi na ambao 
unahimizwa kwa dakika 30 mara 3 kwa wiki au zaidi:  
• Misingi ya Kusoma 
 • Lugha (Sarufi, mtaji, Uandishi wa alama, Spelling, Msamiati) Utambuzi • 
Kusikiliza 
 
 Daraja la wanafunzi K-5 hutumia Lexia Core5 na darasa la 6+ hutumia 
Lexia PowerUp  
  
 

  

  
Dreambox	ni programu ya hesabu ambayo inasaidia wanafunzi wa K-8 na 
ustadi wafuatayo katika njia ya kibinafsi ya kujifunza na inahimizwa kwa 
dakika 30 mara 3 kwa wiki au zaidi: 
• Uelewa wa Dhana 
• Kuhojiana 
• Fasaha 



• Shida za Utatuzi wa Shida 
 
 
   

  

  
Kwa kuongezea, Common Sense Media ni wavuti iliyopewa kuwezesha watoto kufanikiwa katika 
ulimwengu wa media na teknolojia. Familia zinaweza kutegemea Media ya Sense Media kwa 
habari isiyosimamiwa na ushauri unaoaminika kuwasaidia kujifunza jinsi ya kutumia nguvu nzuri 
ya media na teknolojia kwa watoto wote, pamoja na makadirio na habari kwenye wavuti, michezo, 
sinema, vitabu, na zaidi. 

  
Usambazaji wa Laptop na Mawazo ya Upataji wa Mtandao:  Ili kusaidia kujifunza kwa wanafunzi kwa familia bila 
kupata kompyuta nyumbani, Shule za Umma za Spokane zinaangalia vifaa vya kupeana gari kwa wanafunzi wetu 
kulingana na hitaji na upatikanaji. Kwa wakati huu, tunaweza kutoa kifaa kimoja kwa kila mwanafunzi, na hadi 
mbili kwa kila familia. Ikiwa hauna mtandao wa nyumbani, kuna chaguzi kadhaa za bure zilizoorodheshwa hapa 
chini. 

Rasilimali za Kujifunza Nyumbani  hutolewa ili kutumia wakati wa kufungwa kwa shule unapoona inafaa. Muundo 
na utaratibu ni vitu vikali vya kupunguza wasiwasi. Ratiba za sampuli na kujifunza kwenye miongozo ya nyumbani 
inapatikana. 


