Maths-Whizz for Parents
برنامج "ماث ويز" ألولياء األمور

Why Maths-Whizz?
"لماذا "ماث ويز

Every child deserves to learn in a way that suits their unique needs
and pace. Maths-Whizz helps teachers to provide this.
The Maths-Whizz Tutor simulates the behaviour of a human tutor,
using an approach designed by our team of teachers,
educationalists and curriculum experts.
 يساعد "ماث.كل طفل يستحق أن يتعلم بالطريقة التي تتوافق مع احتياجاته الخاصة ووتيرة تعلمه
.ويز" المعلمات على توفير ذلك
 باستخدام أسلوب تم تصميمه من قبل فريقنا،يحاكي معلم "ماث ويز" اإلليكتروني أسلوب المعلم
.من المعلمين وخبراء المناهج والتعليم

How Does Maths-Whizz Work?
"كيفية عمل برنامج "ماث ويز

First, an initial assessment finds your child’s strengths and
weaknesses across key topics, and works out a Maths Age score for
each topic.
The Maths-Whizz Tutor then delivers fun, interactive lessons that
focus on strengthening your child’s weaker topics while developing
stronger areas. This kind of approach is vital to progress in maths.
Initial assessments have already been done at school therefore the
lessons have now been tailored according to your child’s learning
needs.
أوالً سيكون هناك تقييم مبدئي ليحدد نقاط قوة ابنتكم ونقاط ضعفها في المواضيع الرئيسية ويحدد
.نتيجة تعتمد على العمر حسب المستوى الرياضي (الحسابي) لكل موضوع

ثم سيقوم المعلم اإلليكتروني بتقديم دروس تفاعلية وممتعة تركز على تقوية وتعزيز المواضيع
 هذا النهج هو نهج حيوي للتقدم في.التي تعاني ابنتكم من ضعف فيها وتطوير مجاالت القوة لديها
.الرياضيات
ونظراً إلجراء التقييمات المبدئية مسبقاً في المدرسة فإن الدروس يتم تصميمها بناءً على احتياجات
.بناتكم التعليمية

What is Maths-Whizz?
"ما هو "ماث ويز

Virtual tutor for your child online
Adapts to your child’s unique needs
Works like the best tutors
Fun, interactive lessons full of animation

.معلم مرئي إليكتروني خاص البنتكم
.يتماشى مع احتياجات ابنتكم الخاصة
.يعمل كأفضل معلم خاص
.دروس تفاعلية ممتعة مليئة بالرسوم المتحركة

Builds confidence, enjoyment and ability
.يبني الثقة بالنفس والقدرة على االستمتاع وتعزيز اإلمكانيات

Initial Assessment
التقييم المبدئي

The initial assessment shows the strengths and weaknesses
Each child has a unique learning profile
التقييم المبدئي يظهر نقاط القوة والضعف
لدى كل طالبة ملف تعليمي خاص

Initial Assessment
التقييم المبدئي

Progress of each child will be tracked by the teachers at the school
Maths-Whizz delivers lessons to focus on weaknesses and maintain the strengths in
order to build a rounded learning profile
تتم متابعة تقدم كل طالبة من قبل المعلمات في المدرسة
يقدم برنامج "ماث ويز" دروس للتركيز على نقاط الضعف والمحافظة على نقاط القوة من أجل بناء ملف تعليمي شامل

Your Personal Tutor
معلمكم الخاص

Lessons tailored to your child’s specific needs
دروس مصممة وفقاً الحتياجات ابنتكم الخاصة

Clear visual explanations, interactive exercises
 تدريبات تفاعلية،شرح مرئي واضح

Regular short tests to reinforce understanding
اختبارات قصيرة بصورة دورية من أجل تعزيز الفهم

Extra practice with Topic Bank and Replay
التدريب اإلضافي من خالل بنك الموضوعات وإعادة عرض
الدرس

Consistent Usage Means Accelerated Learning
االستمرارية في االستخدام تعني سرعة التعلم

Your child can dramatically accelerate their maths learning
with just 45-60 minutes of Maths-Whizz each week
يمكن البنتكم أن تحرز تقدماً هائالً في تعلمها للرياضيات
ً دقيقة أسبوعيا60-45 عن طريق استخدام "ماث ويز" لمدة

How Can I Help My Child?
كيف يمكنني مساعدة طفل؟
Schedule
•

Schedule in 2 sessions of 20 minutes each of Maths-Whizz at home.
الجدول
. دقيقة20 • تحديد جدول لفترتين الستخدام "ماث ويز" في المنزل كل فترة لمدة

Monitor

•
•
•

Keep track of progress
Intervene when they’re stuck – use Topic Bank and Replay
Ensure your child concentrates on the tests to progress (pass mark = 60%), but don’t help them within the test itself
المراقبة
• متابعة التقدم
• التدخل عند مواجهتها لصعوبات – استخدام بنك الموضوعات وإعادة عرض الدرس
. ولكن ال تساعدوها في حل االختبار ذاته،)%60 = • التأكد من أن ابنتكم تركز في حل االختبارات من أجل التقدم (درجة النجاح

Discuss
•

Discuss the reports with your child’s teacher
المناقشة
.• مناقشة التقارير مع معلمة ابنتكم

لدعم بناتكم

Upgrade to your personal Parent Dashboard for
access to live detailed reports on your child’s:
يرجى تحديث وحدة التحكم الخاصة بأولياء األمور الخاصة بكم للتمكن
من الوصول إلى التقارير المفصلة الخاصة بابنتكم.
التقدم في جميع الموضوعات

Progress across all topics

Supporting Your Child

Sign up for Free Parent Emails to receive
monthly updates on your child’s:
سجلوا في بريد إليكتروني مجاني ألولياء األمور لتلقي آخر
المستجدات التي تخص ابنتكم شهرياً:
العمر حسب المستوى الرياضي (الحسابي)

Maths age

Results within each lesson attempted
نتائج كل درس تم العمل عليه

الموضوع األقوى

Strongest topic

Next 3 lessons

الموضوع األضعف

Weakest topic

الدروس الثالثة التالية

You can send messages, stickers and print
certificates to reward them
يمكنكم إرسال رسائل ،ملصقات أو طباعة شهادات لمكافأتهم

Recommendations for increased progress
توصيات من أجل زيادة التقدم

Setting Up Your Parent Dashboard
إعداد صفحة أولياء األمر الخاصة بكم

•
•

•
•

•

Log in to your child’s Maths-Whizz account
تسجيل الدخول إلى حساب "ماث ويز" الخاص بابنتكم
Go to Console
الذهاب إلى وحدة التحكم
Click the orange Parents button.
الضغط على الزر البرتقالي الخاص بأولياء األمر
Follow the instructions on the screen
اتباع التعليمات المذكورة على الشاشة
Once you have activated your Parent Dashboard, you can
access it from www.whizz.com by entering your email address
as the username and the password you have set up.
فور تشغيل وحدة التحكم الخاصة بأولياء األمور يمكنكم الدخول إلى الموقع
 www.whizz.comعن طريق عنوان البريد اإلليكتروني الخاص بكم واسم المستخدم
وكلمة المرور التي قمتم بتحديدها.

•
•
•
•
•

Tablet Access
Download and install the Maths-Whizz App
تحميل تطبيق برنامج "ماث ويز" وتثبيته
Appstore
https://itunes.apple.com/ae/app/maths-whizz-tutoring-plus/id796539341?mt=8
Playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.livecirrus.whizz&hl=en

Questions or Feedback?

04 454 8340
customer.me@whizz.com

www.whizz.com

The Right Lesson at the Right Time
الدرس الصحيح في الوقت الصحيح

