
Resources for Multilingual Students and Families (English) 

Duolingo  Free Language Program to help students continue working 
towards mastering English or try learning a new language. 

Rosetta Stone  Now free for the rest of the school year! Keep working 
toward English language proficiency. 

Lingo Hut  Explore new languages and progress as a multilingual 
learner. 

Audible Stories  Audiobooks available for a variety of ages and genres. 

Storyline Online  Students can listen to engaging books read aloud by 
celebrity readers. 

Tumble Books  
Thousands of books available, including: read alouds, 
e-books, graphic novels, etc.

Starfall   Children have fun while they learn reading, phonics skills. 

ABC Mouse  
 

Program for Pre K-2 Students to practice phonics and 
reading 

Sesame Street  Learn about letters and reading with your favorite friends 
on sesame street.  

Virtual Field Trip Ideas  Links to a variety of zoos, parks, and museums across the 
country. 

Brainpop! Learn with Moby and watch videos on a variety of topics. 
Check out their partner sites: Brainpop Jr. and BrainpopELL 

Spanish Khan Academy  Math videos in Spanish on grade-level concepts *YouTube 
videos not available on chromebooks, but can be viewed 
on other non-Rocketship devices. 

Freckle 
 

Teachers can change a student’s language settings in 
Freckle to Spanish 

Dreambox Learning  Has lessons in Spanish - currently offering free 90 day 
trials for families 

Math2.org 
Spanish-English Math 

Dictionary 

Dictionary of math vocabulary - spanish to english 

https://www.duolingo.com/
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/
https://www.lingohut.com/en
https://stories.audible.com/discovery
https://www.storylineonline.net/
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.starfall.com/h/
https://www.abcmouse.com/redeem
https://www.sesamestreet.org/
https://docs.google.com/document/d/1OGY0A5Aj83WbrqFZyDDhqmT9dkKymv3CKC4r0OM7AC8/edit
https://www.brainpop.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.dreambox.com/ell
http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm
http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm
http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm
https://www.freckle.com/


Resources for Multilingual Students and Families (Spanish)
Duolingo  Programa de idiomas gratuito para ayudar a los 

alumnos a que sigan trabajando para dominar el inglés o 
intenten aprender un nuevo idioma. 

Rosetta Stone  ¡Ahora es gratuito por el resto del año escolar! Sigue 
trabajando para dominar el idioma inglés. 

Lingo Hut  Programa de idiomas gratuito para ayudar a los 
alumnos a que sigan trabajando para dominar el inglés o 
intenten aprender un nuevo idioma. 

Audible Stories  Audiolibros disponibles de un sinfín de géneros para 
todas las edades. 

Tumble Books  
Miles de libros disponibles que incluyen lecturas en voz 
alta, libros digitales, novelas gráficas, etc. 

Starfall -  Los niños se divierten mientras aprenden a leer y 
mejoran sus habilidades fónicas. 

ABC Mouse  
 

Programa para que los alumnos de Pre K-2 practiquen el 
método fonético y la lectura. 

Sesamo  Learn about letters and reading with your favorite friends 
on sesame street.  

Virtual Field Trip Ideas  Enlaces a una variedad de zoológicos, parques y museos 
en todo el país. 

Brainpop! 
Aprende con Moby y mira videos de múltiples temas. 
Visita sus sitios asociados: Brainpop Jr. y BrainpopELL. 

Spanish Khan Academy  Videos de matemáticas en español sobre conceptos de 
nivel de grado * Los videos de YouTube no están disponibles 
en Chromebooks, pero se pueden ver en otros dispositivos que 
no son de Rocketship. 

Freckle 
 

Los maestros pueden cambiar la configuración de 
idioma de un estudiante en Freckle a español 

Dreambox Learning  Tiene clases de español, actualmente ofrece pruebas 
gratuitas de 90 días para familias 

Math2.org Spanish-English 
Math Dictionary 

Diccionario de vocabulario matemático - español al 
inglés 

https://www.duolingo.com/
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/
https://www.lingohut.com/en
https://stories.audible.com/discovery
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.starfall.com/h/
https://www.abcmouse.com/redeem
https://sesamo.com/
https://docs.google.com/document/d/1OGY0A5Aj83WbrqFZyDDhqmT9dkKymv3CKC4r0OM7AC8/edit
https://www.brainpop.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.dreambox.com/ell
http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm
http://math2.org/math/spanish/eng-spa.htm


Resources for Multilingual Students and Families (Vietnamese)
Duolingo  Chương trình học ngôn ngữ miễn phí nhằm giúp các em 

tiếp tục luyện tập để nắm vững tiếng Anh hoặc tự học 
học thêm một ngôn ngữ mới. 

Rosetta Stone  Hiện tại chương trình học này được miễn phí cho đến hết 
thời gian còn lại của năm học! Hãy tiếp tục luyện tập để 
thông thạo tiếng Anh. 

Lingo Hut  Chương trình ngôn ngữ miễn phí nhằm giúp các em học 
sinh tiếp tục luyện tập để nắm vững tiếng Anh hoặc học 
thử một ngôn ngữ mới. 

Audible Stories  Chương trình đọc sách cho dành cho nhiều lứa tuổi và 
nhiều thể loại. 

Tumble Books  
Có sẵn hàng nghìn loại sách khác nhau , bao gồm: sách 
đọc cho ta nghe, sách điện tử, tiểu thuyết đồ họa, v.v. 

Starfall -  Trẻ em vui chơi trong khi học đọc và học các kỹ năng 
phát âm. 

ABC Mouse  
 

Chương trình dành cho học sinh lớp Pre K-2 để luyện 
phát âm và tập đọc 

Sesame Street  Học về các chữ cái và đọc cùng các nhân vật yêu thích 
trong chương trình sesame street. 

Virtual Field Trip Ideas  Đường link dẫn các bạn đến với  nhiều sở thú, công viên 
và bảo tàng trên toàn quốc. 

Brainpop! 
 

Học cùng Moby và xem các video về nhiều chủ đề. Tìm 
hiểu thêm ở các trang web đối tác của họ như Brainpop 
Jr. và BrainpopELL 

Spanish Khan Academy  Những Video về toán bằng tiếng Tây Ban Nha theo cấp 
lớp. *Video trên YouTube không thể sử dụng trên 
Rocketship chromebook, nhưng có thể được xem trên 
các máy khác. (Trang web "Khan academy" sẽ được dịch 
sang các ngôn ngữ khác nhau) 

Freckle 
 

Giáo viên có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ của học sinh 
trong Freckle sang tiếng Tây Ban Nha 

Dreambox Learning  Có bài học bằng tiếng Tây Ban Nha - hiện đang cung 
cấp bản dùng thử 90 ngày miễn phí cho các gia đình 

https://www.duolingo.com/
https://www.rosettastone.com/freeforstudents/
https://www.lingohut.com/en
https://stories.audible.com/discovery
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.starfall.com/h/
https://www.abcmouse.com/redeem
https://www.sesamestreet.org/
https://docs.google.com/document/d/1OGY0A5Aj83WbrqFZyDDhqmT9dkKymv3CKC4r0OM7AC8/edit
https://www.brainpop.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.dreambox.com/ell



