Getting Started: myOn Reading
Reading Is very important! Students should read 15 to 30 minutes per day
Did you know that students that actively engage in reading outperform students that do not? Reading
for at least 15 minutes per day makes a big difference in your child’s vocabulary, comprehension, and
reading development.
SABIS® schools in Kurdistan provide reading subscriptions to all students in grade 1 and above, giving
each student access to thousands of books and student friendly news articles. By using myOn, your
child’s school is able to monitor how much your child reads, what interests he or she may have, and
keep track of reading comprehension through quizzes at the end of books.
Reading on myOn is one of the best ways you can support your child at home. From audio tools for
beginning readers to highlighting and instant dictionary and class assignments, you can be sure that
daily reading will enrich your child’s learning at home, at school, or wherever you may be in the world.
To access your child’s login information, please visit:
Microsoft Outlook and sign in using your Microsoft teams information. You will receive and email with
the subject: Getting Started: myOn Reading
Once you have your login information, you can visit www.myon.com and start reading today!
For additional help with myOn, Watch the short videos below for a quick overview. The videos take
students through initial login, assessments, finding and reading books, and more.
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دەست پێبکە :خوێندنەوەی myOn
خوێندنەوە زۆر گرنگە ! قوتابی پێویستە ڕۆژانە  ١٥بۆ  ٣٠خولەک بخوێنێتەوە
ئایا دەزانی ئەو قوتابیانەی کە چاالکی خوێندنەوە زیاتر دەکەن سەرکەوتووترن لەو قوتابیانەی کە ناخوێنەوە؟ ڕۆژانە خوێندنەوەی  ١٥خولەک
جیاوازی زۆری دەبێت لە هاو واتای وشە ،تێگەیشتن ،لەگەڵ گەشەی خوێندن
قوتابخانەی سابیس لە کوردستان چەند پەرتووکێکی خوێندنەوەی بۆ قوتابیانی پۆلی یەک بەرەو سەر ئامادە کردووە ،قوتابی دەتوانێت بە
هەزارەها پەرتووک و فەرهەنگۆک و هەواڵی خۆشی مندااڵنی بەدەست بکەوێت .بە بەکارهێنانی  ،myOnقوتابخانەی منداڵەکەت دەتوانێت
چاودێری خوێندنەوەی منداڵەکەت بکات ،ئایا منداڵەکەت حەز بە چی دەکات ،وە لە کۆتایی هەفتەدا هەڵسەنگاندنێک دەکرێت بۆ تێگەیشتنیان.
خوێندنەوە لەسەر  myOnتاکە ڕێگایە بۆ ئەوەی پشتگیری منداڵەکەت بکەیت بۆ خوێندنەوە لە ماڵەوە .بۆ ئەم قوتابیانەی کە تازە دەست بە
خوێندنەوە دەکەن لە دەنگ دەتوانن سود وەرگرن ،لە جیاتی فەرهەنگ وەهەروەها هەڵسەنگاندنی پۆل ،دەبێت دڵنیابیت کە خوێندنەوەی ڕۆژانە وا
لە منداڵ دەکات دەوڵەمەند بێت لە فێربوون لە ماڵەوە ،لە قوتابخانە ،یا لەهەر شوێنیکی ئەم جیهانە بیت.
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر چوونە ژوورەوەی منداڵەکەت ،تکایە سەردانی ئەم لینکە بکە:

بۆ چونە ژوورەوە زانیاریەکانی مایکرۆسۆفت تیم بەکاربهێنە .ئیمێڵ و بابەتی :دەست پێبکە  :خوێندنەوەی  myOnبەدەستان
دەگاتMicrosoft Outlook .
کاتێک زانیاریت هەبوو لەسەر چوونە ژوورەوە ،دەتوانی سەردانی  www.myon.comبکەیت ودەست بە خوێندنەوە بکەیت!

بۆ زیاتر یارمەتی لەسەر ، myOnسەیری ئەم کورتە ڤیدیۆیەی خوارەوە بکە .ئەم ڤیدیۆیە قوتابی ڕاستەوخۆ دەبات بۆ چوونە ژوورەوە،
تاقیکردنەوەی بچوک ،دۆزینەوەی پەرتووکی خوێندنەوە ،شتی زیاتریش.
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لنبدأ القراءة على MyOn Reading
القراءة مهمة جدا! یجب على الطالب القراءة من  ١٥إلى  ٣٠دقیقة یومیًا
هل تعلم أن الطالب الذین یشاركون بنشاط في القراءة یتفوقون على الطالب الذین ال یفعلون ذلك؟ القراءة لمدة  ١٥دقیقة على األقل یومیًا تحدث فرقًا
كبیرا في تعلم طفلك للمفردات وفهمە وتطوره في القراءة.
ً

توفر مدارس ® SABISفي كردستان اشتراكات قراءة لجمیع الطالب من الصف األول فما فوق  ،مما یتیح لكل طالب الوصول إلى آالف الكتب
والمقاالت اإلخباریة المالئمة للطالب .باستخدام  ، myOnتكون المدرسة قادرة على مراقبة مقدار ما یقرأه طفلك  ،واالهتمامات التي قد تكون لدیە
 ،ومتابعة فهمە للقراءة من خالل االختبارات في نهایة الكتب.

القراءة على  myOnهي إحدى أفضل الطرق التي یمكنك من خاللها دعم طفلك في المنزل .من حیث األدوات الصوتیة للقراء المبتدئین إلى القاموس
الفوري والواجبات الصفیة  ،یمكنك التأكد من أن القراءة الیومیة ستثري تعلم طفلك في المنزل أو في المدرسة أو في أي مكان قد تكون فیە في العالم.
للوصول إلى معلومات تسجیل دخول طفلك  ،یرجى زیارة:

Microsoft Outlookوقم بتسجیل الدخول باستخدام معلومات  Microsoft Teamsالخاصة بك .ستتلقى رسالة برید إلكتروني تحتوي على
الموضوعGetting Started : myon Reading :
بمجرد حصولك على معلومات تسجیل الدخول الخاصة بك  ،یمكنك زیارة  www.myon.comوالبدء في القراءة الیوم!
للحصول على مساعدة إضافیة بشأن  ، myOnشاهد مقاطع الفیدیو القصیرة أدناه للحصول على نظرة عامة سریعة .والتي ستساعد الطالب من
خالل خطوات التسجیل األولي و الدخول والتقییمات والعثور على الكتب وقراءتها والمزید.

•البدء :طالب الصف 2-١
•البدء :الصفوف ٥-٣
•البدء :الصف  6وما فوق
•مقاالت أخبارMyOn

ابدء القراءة! س ّجل الدخول علىwww.myon.com

