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家长指南 A guide for parents 학부모님들을 위한 가이드 คาํแนะนําสาํหรับผูป้กครอง 

简要概述 Brief Overview 간략한 개요  สรุปภาพรวม 

Accelerated Reader是一个监测孩
子独立阅读能力的软件 

Accelerated Reader is a software 
for monitoring students’ 
independent reading. 

Accelerated Reader는 학생들의 
독립적인 리딩을 모니터링하기 
위한 소프트웨어입니다. 
 

Accelerated Reader เป็นซอฟตแ์วร์
สาํหรับตรวจสอบการอา่นของนักเรียน 

 
 

如何操作 How It works 하는 방법 ซอฟตแ์วร์น้ีทาํงานอยา่งไร 

学生在老师，助教或者家长的帮
助下选择一本书独立阅读 

Students select books to read 
independently with the 
assistance of teachers, TAs, 
parents 

학생들은 교사, TA, 학부모의 
도움으로 독립적으로 읽을 책을 
선택합니다 

นักเรียนเลือกอา่นหนังสอืไดอ้ยา่งอิสระ 
โดยจะมีครู ครูผูช้ว่ยและผูป้กครองให้การ
ชว่ยเหลือ 

学生独立阅读书本 Students read their books 
independently 

학생들은 독립적으로 책을 
읽습니다. 

นักเรียนอา่นหนังสอืท่ีพวกเขาเลือกได ้
อยา่งอิสระ 

在阅读的同时，学生做一个读书
笔记会有帮助 

While reading, it’s helpful if 
students keep a journal to track 
what they have read. 

읽기를 하는 동안, 학생들이 독서 
일지를 쓰는 것이  유익합니다. 

ในขณะท่ีอา่นจะเป็นประโยชน์หาก 
นักเรียนติดตามสิง่ท่ีอา่น 
 

读书笔记可以包括读书时间，开
始的页数和终止的页数，还有总
结 

Could include time read that day, 
page start & page finish, 
summaries. 

독서일지 내용은 독서 시간, 
시작한 페이지와 끝난 페이지 및 
요약을 포함합니다. 

อาจรวมถึงเวลาท่ีอา่นในวันนัน้ หน้าเร่ิม
ตน้และหน้าสรุปสุดทา้ย 

读完后进行在线的.AR测试来考察 When finished reading… 읽기를 마쳤을 때, 학생들은 읽은 เม่ืออา่นเสร็จ…นักเรียนทาํแบบทดสอบ 



阅读后的理解情况 Students take AR quizzes online 
that test their comprehension of 
what they read. 

책에 대한 이해를 테스트 하는 AR 
온라인 퀴즈를 봅니다.  

ARออนไลน์เพ่ือทดสอบความเขา้ใจในสิง่
ท่ีไดอ้า่น 
 

学生通过完成测试，在测试上得
到分数，获得AR得分 

Students earn AR Points by 
completing quizzes and scoring 
well on the quiz. 

학생들은 퀴즈 풀기와 퀴즈 점수 
결과로 AR 점수를 얻습니다. 

นักเรียนจะไดรั้บคะแนน AR โดยทาํแบบ
ทดสอบและทาํคะแนนให้ดีใน แบบ
ทดสอบ 
 

登录Accelerated Reader Sign On to Accelerated Reader  Accelerated Reader에 Sign on 
하십시오. 

เขา้สูร่ะบบของ  Accelerated Reader 

点击sign on的链接 Click this link  to sign on Sign on 하기 위해 이 링크를 
클릭하세요. 

คลิกไปท่ีล้ิงค ์  เพ่ือเขา้สูร่ะบบ 

点击 Click 클릭하세요. คลิก 

学生ID Student ID # 학생 ID 번호 รหัสนักเรียน 

密码是abc Password is “abc” Password 는 “abc”입니다. รหัสผา่นคือ “abc” 

会有帮助的网站 Helpful Website 유익한 웹사이트 เวบ็ไซตท่ี์ให้การชว่ยเหลือ 

通过网站来查看你孩子正在阅读
的书本是否附有AR测试 

Use this website to see if a book 
your student is reading has an 
AR Test to go along with it. 

학생이 읽고 있는 책에 AR 
테스트가 있는지 확인하기 위해 
이 웹사이트를 이용하십시오. 

ใชเ้วบ็ไซตน้ี์เพ่ือดูหนังสอืท่ีนักเรียนกาํลัง
อา่น วา่มีการทดสอบ AR หรือไม ่
 

提供有关书籍的信息，包括： Gives information on the books 
including: 

다음을 포함하여 책에 대한 
정보를 제공합니다. 

ให้ขอ้มูลเก่ียวกับหนังสอื รวมถึง: 

书本的对应水平（跟孩子老师确 Reading level of a book (talk with 책의 읽기 수준 (선생님과 ระดับของการอา่นหนังสอื (พูดคุยกับ



认，你选择的书本跟孩子的水平
相对应） 

your teacher to make sure books 
you choose are in sync with the 
student’s reading level.) 

상의하여 선택한 책이 학생의 
읽기 수준과 맞는지 
확인하십시오.) 

คุณครูของคุณเพ่ือให้แน่ใจวา่หนังสอืท่ีคุณ
เลือกนัน้มีความสอดคลอ้ง กับระดับการ
อา่นของนักเรียน) 
 

兴趣指数 Interest Level 흥미 수준 ระดับท่ีสนใจ 

在myON上的书本通常都会带有
AR测试-确保孩子每次读完书本后
都会进行一次AR测试 

Books in myON often will have 
an associated AR Quiz - be sure 
students take the AR Quiz when 
they finish reading. 

myON 의 책들은 보통 관련된 AR 
퀴즈가 있습니다. 학생들은 
리딩을 마치고 AR 퀴즈를 꼭 
푸십시오. 

หนังสอืใน myON มักจะมีแบบทดสอบ 
AR ท่ีเก่ียวขอ้ง - ตรวจสอบให้แน่ใจวา่
นักเรียนทาํแบบทดสอบ AR เม่ืออา่นเสร็จ 
 

 


