
Make sure your child is dressed appropriately (normal school clothes are fine). 

Log in to the Therapy Room at the designated time via Chrome, Firefox, or Safari if on an iPad.

Help your student as directed by their therapist. 

First Day of Services

Set up a quiet space, with good lighting, comfortable desk, and chair for your student. 

Identify the device (computer, laptop, Chromebook, or iPad) your student will use. 

Complete a Tech Check on the student’s therapy device.

Collect other equipment and materials as needed (eg. headphones, pencil, paper, etc.).

Get your student’s therapist’s email, phone number, and therapy room link. 

Getting Started

Speech-Language Therapy
Please ensure your student’s therapy space is quiet 
to achieve the best audio-quality for 
speech-language services. 

Behavioral & Mental Health Therapy

Occupational Therapy

While a parent or adult over the age of 18 shouldbe 
in the home and available for assistanceduring the 
session, for confidentialityreasons, this person will 
not be in the roomduring the session.

Therapy 
Session 
Reminders

Set Up 
Checklists

Gather as many of the materials in the checklist 
as you can to create an “Occupational Therapy 
(OT)Kit” for your student to help make the most 
of the therapy time.  

External webcam

Pencil

Paper 

Scissors

Highlighter

OT Activity Kit Checklist

Coins

Playdough

Rubberbands

Cotton Balls

Markers

Support Services
asksupport@presencelearning.com 


844-415-4592

Getting Started with 
PresenceLearning



Asegúrese de que su hijo esté vestido apropiadamente (la ropa escolar normal está bien). 

Conéctese a la sala de terapia a la hora designada a través de Chrome, Firefox, o Safari si está en un iPad.

Ayude a su estudiante según las instrucciones del terapeuta.

Primer día de servicios

Configure un espacio silencioso, con buena iluminación, escritorio cómodo y silla para el estudiante.

Identifique el dispositivo (computadora de escritorio, computadora portátil, Chromebook o iPad) que usará 
el estudiante.

Complete una revisión de tecnología en el dispositivo de terapia del estudiante.

Reúna otro equipo y materiales según sea necesario (por ej.: audífonos, lápiz, papel, etc.).

Consiga el correo electrónico, número de teléfono y enlace a la sala de terapia del terapeuta del estudiante. 

Para empezar

Terapia del habla-lenguaje
Asegúrese de que el espacio de terapia del 
estudiante esté silencioso para lograr la mejor 
calidad de audio para los servicios del 
habla-lenguaje. 

Terapia de salud mental y del 
comportamiento

Terapia ocupacional

Aunque un padre, madre o adulto mayor de 18 años 
debe estar en la casa y disponible para ofrecer 
asistencia durante la sesión, por motivos de 
confidencialidad, esta persona no estará en la 
habitación durante la sesión.

Recordatorios 
de la sesión 
de terapia 


Lista de 
verificación 
para la 
configuración

Reúna tantos materiales como pueda de la lista 
de revisión para crear un “estuche de terapia 
ocupacional” y así ayudar a que su estudiante 
aproveche al máximo el tiempo de la terapia. 

  

Marcadores

Lápiz

Papel 

Tijeras

Resaltador

Lista de revisión del estuche de 
actividades para la terapia ocupacional


Monedas

Plastilina

Ligas de goma

Bolitas de algodón

Cámara web externa

Servicios de apoyo
asksupport@presencelearning.com 


844-415-4592

Cómo Empezar con 
PresenceLearning



确保孩子穿着得体（正常的上学服装也可以）。

如果在 iPad 上，请在指定时间通过 Chrome、Firefox 或 Safari 登录治疗室。

根据治疗师的指导协助学生。 

服务第一天

为您的学生设置一个安静的空间，配有良好的照明、舒适的桌子和椅子。 

确定您的学生将使用的设备(电脑、膝上电脑、Chromebook 或 iPad)。 

完成学生治疗设备的技术检查。

根据需要把其他设备和材料（如耳机、铅 笔、纸张等）备齐。

取得学生的治疗师的电子邮件、电话号码和 治疗室链接。

准备工作

话语-语言疗法
请确保学生的治疗空间安静，以获得最佳的

话语语言服务音频质量。 

行为和心理健康疗法

职业治疗法

虽然 18 岁以上的父母或成年人应该在家，并

在疗程中提供协助，但出于保护隐私的原

因，此人在疗程中不得在房间内。

治疗疗程提醒

设置清单

尽可能多地收集清单中的材料，为学生创建一个
”职业治疗工具包”，以便充分利用治疗时间。

职业治疗活动工具包清单

支持服务
asksupport@presencelearning.com 

844-415-4592

PresenceLearning 准备工作

外部网络摄像头
铅笔
纸
剪刀
荧光笔

硬币
橡皮泥
橡胶筋
棉花球
记号笔



PresenceLearning
البدء بالتعلم عبر

خدمات الدعم
asksupport@presencelearning.com 

844-415-4592

إعداد قائمة التحقق
الإستعداد للبدء

لتلميذك. قم بإعداد منطقة هادئة، مع إضاءة جيدة ومكتب مريح وكرسي
بوك، أو آي باد) الذي سيستخدمه تلميذك.حدد الجهاز (الكمبيوتر، أو الكومبيوتر المحمول، أو كروم

أكمل الفحص الفني على جهاز العلاج الخاص بالتلميذ.

الرأس وقلم الرصاص والورق وما إلى ذلك).اجمع المعدات والمواد الأخرى حسب الحاجة (مثل سماعات
الهاتف ورابط غرفة العلاج.إحصل على البريد الإلكتروني للمعالج الخاص بتلميذك ورقم

اليوم الأول للخدمات
العادية جيدة).تأكد من أن طفلك يرتدي ملابس مناسبة (ملابس المدرسة

ساعد تلميذك حسب توجيهات المعالج.

التذكير بجلسة العلاج

العلاج المهني

Getting Started with PresenceLearning: General Information for Parents 

علاج النطق واللغة
يرجى التأكد من أن منطقة العلاج الخاصة بتلميذك هادئة

لتحقيق أفضل جودة صوتية لخدمات الكلام واللغة.

العلاج السلوكي والعقلي


18 عامًا في المنزل ومتاحًا للمساعدة أثناء الجلسة، ولكن،

ولأسباب تتعلق بالسرية، لن يكون هذا الشخص في الغرفة أثناء

الجلسة.

بينما من الضروري أن يكون أحد الوالدين أو البالغين فوق سن

العلاج المهني

اجمع أكبر قدر ممكن من المواد في قائمة المراجعة لإنشاء


"مجموعة العلاج المهني ( OT)" لتلميذك للمساعدة في تحقيق
أقصى استفادة من وقت العلاج.

قائمة أدوات مجموعة

كاميرا ويب خارجية
قلم رصاص

أوراق
مقص

قلم تحديد

عملات معدنية
معجون اللعب

ربطات مطاطية
كرات قطنية

أقلام تعليم

الدخول إلى غرفة العلاج في الوقت المحدد عبر كروم أو فيار فوكس أو سفاري إذا كنت تستخدم جهاز آي باد. سجّل
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