
 

 

Dear Parent/Guardian,   
Great news! Your child now has access to   
Benchmark Universe—an online resource   
for classroom reading. Your child will use   
this resource throughout the school year to   
complete assignments, and he or she can also   
use it for his or her own independent reading!  

Please take a moment to log in to the site   
with your child and explore all it has to offer.   
If you have any questions, please contact   
your child’s teacher. We encourage you to   
help your child with the use of Benchmark   
Universe to complete assignments this year.  

Sincerely,   

 

HOW DO I LOG IN TO BENCHMARK UNIVERSE? > Use your child’s username and 
password to log in (to Schoology):  

URL:  https://dearbornschools.schoology.com 

Username:   

Password:   

> Once you are logged in to Benchmark 
Universe, you can  access e-books by clicking on My Library.  
You can search for e-books using keywords, or try filtering  by grade, content area, genre, or theme.  

> Once you have found an e-book you and your child want  to read, double click it to get started!   
(Note: You can click No to read the book without creating  a customization.)  

> If you would like the book to be read aloud, set the auto  toggle to ON and click the play button.   

> If you need help, look for the help icon.   

> Use the System Check link at the top of the page to  make sure that your device and browser are compatible.  
Read on a desktop,  laptop, or tablet! 

 

Contact Tech Support: E-MAIL: techsupport@benchmarkeducation.com I PHONE: 855.245.9751 (Toll-Free) 

https://dear/


 

 
 

 أولیاء األمور واألوصیاء األعزاء:
 

 إلیكم هذه األنباء الرائعة! یحق لطفلك اآلن االستفادة من  جامعة
  بینش- مارك و هي منصة عبر اإلنترنت

 لقراءة الصف. سوف یستخدم طفلك
 هذا الموقع طوال العام الدراسي من أجل

 إكمال الواجبات ، ویمكنه أیًضا
 استخدامه لقراءته المستقلة الخاصة به!

 
 نرجو منكم أخذ بعض الوقت لتسجیل الدخول إلى الموقع

 مع طفلكم واستكشاف كل ما یقدمه الموقع.
 إذا كان لدیك أي أسئلة، یرجى االتصال

 بمدرس الطالب. نشجعكم على
 مساعد الطالب في استخدام منصة بینش - مارك إلتمام الواجبات المدرسیة خالل هذا العام الدراسي.

 مع جزیل الشكر

 كیف یمكنني تسجیل الدخول إلى المنصة؟  > استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصین بطفلك لتسجیل الدخول (إلى سكولجي
:(Schoology 

https://dearbornschools.schoology.com  :  العنوان اإللكتروني 
  اسم المستخدم:

 كلمة المرور:
 

.My Library یمكنك الوصول إلى الكتب اإللكترونیة بالنقر فوق  ، Benchmark Universe بمجرد تسجیل الدخول إلى < 
 یمكنك البحث عن الكتب اإللكترونیة باستخدام الكلمات األساسیة ، أو محاولة التصفیة حسب  الصف  أو المحتوى  أو  النوع  أو  الموضوع.

 > بمجرد العثور على كتاب إلكتروني ترید أن تقرأه أنت وطفلك ، انقر فوقه مرتین للبدء!
 (مالحظة: یمكنك النقر فوق "ال" لقراءة الكتاب بدون إنشاء تخصیص.)

 > إذا كنت ترغب في قراءة الكتاب بصوت عاٍل ، فاضبط مفتاح التبدیل التلقائي على ON وانقر على زر التشغیل.
 > إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فابحث عن رمز المساعدة.

 > ا ستخدم رابط "فحص النظام" أعلى الصفحة للتأكد من توافق جهازك والمتصفح.
 یمكنك القراءة على الحاسوب الثابت أو المحمول أو الجهاز اللوحي!

 للمزید من المساعدة:
techsupport@benchmarkeducation.com I PHONE :االتصال بمكتب المساعدة عبر البرید اإللكتروني 

 أو رقم الهاتف المجاني ( 855.245.9751)
 

 

 

https://dear/

