
Imagine Math
Helping your student succeed at school and at home

প্রিয় বাবা-মা বা পরিচর্যাকারী।

স্বাগতম! আপনার শিক্ষার্থী নতুন স্কুল বছরের জন্য Imagine Math-এ ভর্তি হয়েছে! Imagine Math হল একটি অভিযোজিত, মিথষ্ক্রিয়ামূলক
গণিত কর্মসূচি যা আপনার শিক্ষার্থীর স্তরে তারা যা শিখেছে তা অনুশীলন করতে সহায়তা করে। Imagine Math সম্পর্কে আরও জানতে,
www.imaginelearning.com/math দেখুন।

-এআপনার শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা
মৌলিক সংখ্যা থেকে জ্যামিতি পর্যন্ত গণিত দক্ষতা শিখাতে এবং জোরদার করতে Imagine Math মানক-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম ব্যবহার করে থা
কে।

Imagine Mathঅল্প বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য PreK-2 এর পরিকল্পনা করা হয়েছে যা গণনা, সংখ্যা ও কার্যক্রম এবং যৌক্তিক কারণ প্র
দর্শনের মতো প্রাথমিক গণিত দক্ষতার দিকে মনোনিবেশ করে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা গল্পের বই সমৃদ্ধ পরিবেশে প্রিয় চরিত্রের
সাথে নিমগ্ন হয়ে যায় যা শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করে এবং গোটা বিশ্বে গণিত কিভাবে বিদ্যমান তা চিত্রিত করে। Imagine Math PreK-2 ভিজিট
করার সময় আপনার শিক্ষার্থীরা গণিতের পাঠ খেলতে ও সমস্যার সমাধান করতে গাছ-ঘর, খেলার মাঠ, বন বা শস্যাগারের মতো বিভিন্ন স্থানে যে
তে পারবে।

Imagine Math Grade 3+ গ্রেড 3-8 শিক্ষার্থীদের জন্য গণিত দক্ষতার প্রতি মনোনিবেশ করে বীজগণিত 1 এবং ধারণাগত, মান ভিত্তিক পা
ঠসহ জ্যামিতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে। আপনার শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত সহায়তার প্রয়োজন হলে তারা অঙ্গরাজ্যের প্রত্যায়িত গণিত শিক্ষ
কের সাথে লাইভ চ্যাটে বার্তা বিনিময় করতে এবং স্ক্রিনে গণনা দেখতে পারবে। আপনার শিক্ষার্থী গণিত পাঠ সমাপ্ত করার সাথে সাথে তারা পয়ে
ন্ট অর্জন করবে যা তারা শ্রেণি প্রতিযোগিতায় অবদান রাখতে ব্যবহার করতে, উপযুক্ত স্থানীয় এবং জাতীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদা
ন করতে বা তাদের অবতারের জন্য বাড়তি কিছু কিনতে ব্যবহার করতে পারবে।

বাড়িতে Imagine Math ব্যবহার
আপনার শিক্ষার্থী URL এবং নিচের লগইন তথ্য দিয়ে লগইন করে যে কোনো কম্পিউটার বা ট্যাবলেট (স্মার্টফোন নয়) থেকে কোনো ওয়েব
ব্রাউজারে Imagine Math-এ অ্যাক্সেস করতে পারবে। আপনার কম্পিউটার বা ট্যাবলেট ন্যূনতম প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণ করে কিনা তা
help.imaginelearning.com-এ নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীর নিজস্বকৃত শিক্ষার পথ বজায় রাখতে এবং সঠিক বিকাশ ও অগ্রগতির প্রতিবেদন
জানাতে, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে Imagine Math-এ ভর্তি শিক্ষার্থীরা বাসা থেকে এটি ব্যবহার করতে পারবে।

আপনার শিক্ষার্থীর অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান
আপনার শিক্ষার্থীর Imagine Math অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত হয়ে আপনি তাকে সফল হতে সহায়তা করতে পারেন। এই স্কুল বছরে Imagine Math
থেকে সবচেয়ে বেশি পেতে এই সুপারিশসমূহ অনুসরণ করবেন:

l বাড়িতে Imagine Math ব্যবহার করতেআপনার শিক্ষার্থীকে উ সাহিত করুন।আপনার শিক্ষার্থীকে চিত্তবিক্ষেপ-মুক্ত কর্মক্ষে
ত্র প্রদান করুন এবং গণিতের সমস্যা খঁুজে বের করতে তাকে একান্তে কাজ করার সুযোগ প্রদান করুন।

l আপনার শিক্ষার্থীর Imagine Math অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত থাকুন। তারা কোন কার্যক্রম এবং পাঠ সম্পন্ন করেছে বা কোন প্র
তিযোগিতা বা দাতব্য সংস্থায় তাদের পয়েন্ট দান করছে তা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

l আপনার শিক্ষার্থীর শিক্ষকের সাথে তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।আপনার শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতি, পরীক্ষার ফলা
ফল, অঙ্গরাজ্য ও জাতীয় মা্ন অর্জনের পথে বিকাশ এবং যেসব দক্ষতার ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষার্থীর সমস্যা রয়েছে সেগুলো নিয়ে আ
লোচনা করুন।

https://www.imaginelearning.com/math
https://help.imaginelearning.com/
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