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How do I earn a Star Reader Certificate? 
 

A Star Reader certificate is recognition for students that are the most 
active readers. Certificates are given on a weekly basis to students that 
meet specific criteria. 

 

As of 24/4/2020, you must accomplish three things to earn a Star 
Reader Certificate. 

Criteria: 

1. Have the highest word count in your grade level 

AND 

2. Have at least 80% average on your MyOn Quizzes during the reported 
period 

AND 

3. Completed 75% or more of the books started 

   

How do I earn a Growing Reader Certificate? 

 
A Growing Reader Award is recognition for students that are 
improving their reading levels over time. Certificates are given on a 
monthly basis to students that meet specific criteria. 

 
Criteria: 
 

1. Minimum of 40-point growth in Lexile reading level per month 

 

 

Read Today at www.myon.com 
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ۆن بتوانم بڕوانامەی ئەستێرەی خوێنەر بەدەست بهێنم؟ چ  
 

بڕوانامەی ئەستێرەی خوێنەر ناسینەوەی قوتابیە کە چەند چاالکە لە خوێندنەوە. بڕوانامەکە 

 لەسەر بنەمای هەفتانە دەدرێت بەقوتابی کە بۆی دیاری کراوە. 

دەبێت تۆ سێ شت بهێنیتە دی بۆ بەدەستهێنانی بڕوا نامەی ئەستێرەی  ٢٤/٤/٢٠٢٠تا 

 خوێنەر. 

 بنچینەکان: 

 ت هەبێت لەسەر ئاستی پۆلەکەتزۆرترین ژمارەی وشە -１

 وەهەروەها 

  myon٪ تێکڕای کۆنمرەت هەبێت لەسەر تاقیکردنەوەکانی ٨٠دەبێت بەالیەنی کەم  -２

کاتێک کە باڵودەکرێتەوە    

 وەهەروەها

 ٪ یان زیاتر لەو پەرتووکانەی دەستت پێکردوە٧٥تەواوکردنی  -３

 

 

 چۆن بتوانم بڕوانامەی گەشەی خوێنەر بەدەست بهێنم؟

 

پاداشتی  گەشەی خوێنەر ناسینەوەی قوتابی بۆباشتربونی ئاستی خوێندنەوەی لە تەواوی 

بەقوتابی لەسەر بنەمای مانگانە کە بۆی دیاری کراوە. کاتەکەدا، بڕوانامە دەدرێت   

 
 بنچینەکان:

 ئاستی خوێندنەوە لە مانگێک.   Lexileخاڵ گەشەکردنی لە  -٤٠کەمترینی  -１

 

 www.myon.comئەمڕۆ بخوێنەوە لەسەر 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.myon.com/


Page | 3 
 

 
 Star Readerكیف أحصل على شهادة 

 
 هي تقدیر للطالب األكثر نشاًطا في القراءة.  Star Readerشهادة 

 یتم منح هذه الشهادة للطالب أسبوعیًا والذین یستوفون معاییر محددة. 

 

علیك إنجاز الشروط  الثالثة التالیة للحصول على شهادة   24/4/2020اعتباًرا من 

Star Reader  : 

 عدد من الكلمات في مستوى صفك.   أعلى الحصول على .1

   الخاصة بك  Myonقل في اختبارات % على األ80احصل على معدل  .2

 خالل الفترة التي قد تم تحدیدها. 

 ت بقراءتها . %  أو أكثرمن الكتب التي بدأ75أنجز  .3

 

 Growing Readerحصل على شهادة كیف أ

 
هي شهادة تمنح للطالب الذین یطورون مستوى    Growing Readerشهادة

قراءتهم بمرور الوقت. یتم منح هذه الشهادة شهریًا للطالب الذین یستوفون معاییر  

 محددة.

 المعاییر:

في   Lexileاألقل في مستوى قراءة  ىنقطة نمو عل 40الحصول على  .1

 الشهر.

 www.myon.com  إقرأ الیوم على 
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