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Helping your student succeed at school and at home

မိဘသို႔မဟုတ္ ေစာင့္ေရွာက္သူထံသို႔ -

ၾကိဳဆိုပါသည္။သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ ပညာသင္ႏွစ္သစ္အတြက္ Imagine Mathတြင္ စာရင္းသြင္းထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ Imagine Mathသည္
သင္၏ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏အဆင့္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာသခ်ၤာဘာသာရပ္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားအားသင္ၾကားေပးျပီး၊ ၎တို႔ သင္ယူခဲ့သည့္အရာမ်ားအား
၎တို႔ႏွင့္အတူ ကူညီေလ့က်င့္ေပးသည့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုး၊ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာအျပန္အလွန္တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္ အစီအစဥ္တစ္ခု ျဖစ္သ
ည္။ Imagine Mathႏငွ့္ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ www.imaginelearning.com/mathသို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။

Imagine Math တြင္ သင္၏ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ ရရိွမည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
Imagine Mathသည္ အေျခခံ အတြက္အခ်က္မွစ၍ ဂ်ီၾသေမၾတီအထိ သခ်ၤာ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ားအားသင္ၾကား၊ တိုက္တြန္းအားေပးရန္အတြက္ငွာ စံ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံသည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုအားအသံုးျပဳသည္။

Imagine Math PreK-2သည္ ငယ္ရြယ္ေသာသင္ယူေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေရတြက္ျခင္း၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ႏွင့္ တြ
က္ခ်က္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာအေစာပိုင္း သခ်ၤာဘာသာရပ္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းခ်င့္ခ်ိန္မႈျပဳျခင္း အစရွိသည္တို႔အေပၚတြင္ အဓိက အာရံုျ
ပဳသည္။ ေစာစီးစြာ သင္ယူေလ့လာသူမ်ားသည္၎တုိ႔အားညွိႏိႈင္းပါ၀င္မႈျပဳေစျပီး၊ ၎တို႔၏ကမၻာ၌ သခ်ၤာဘာသာရပ္သည္ မည္သို႔ တည္ရွိေနလ်
က္ရွိေၾကာင္းသရုပ္ေဖာ္ျပသေပးသည့္ ခ်စ္စဖြယ္ ဇာတ္ေကာင္ကေလးမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပံုျပင္ဇာတ္လမ္းစာအုပ္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ နစ္ေျမာပါ၀
င္သြားၾကသည္။ Imagine Math PreK-2 အားသင္၏ေက်ာင္းသားျဖစ္သူမွ ေဆာ့ကစားသည့္အခါတြင္၎တို႔သည္ သခ်ၤာသခၤန္းစာမ်ားအား ေလ့
လာရန္ ႏွင့္ ပုစၦာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ငွာ သစ္ပင္ေပၚေဆာက္ထားည့္ အိမ္၊ ကစားကြင္း၊ သစ္ေတာသို႔မဟုတ္ စပါးက်ီ အစရွိ
သည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာတည္ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

Imagine Math Grade 3+သည္ ဂရိတ္ 3-8 ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သခ်ၤာဘာသာရပ္ ကြ် မ္းက်င္မႈမ်ား၊ အကရာသခ်ၤာ 1 ႏွင့္ အေတြးအေခၚ
အယူအဆမ်ားပါ၀င္ေသာ ဂ်ီၾသေမၾတီဘာသာရပ္၊ ထို႔ျပင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တစ္ညီတည္းရွိေသာသခၤန္းစာမ်ားတို႔ အေပၚတြင္ အဓိက အာ
ရံုျပဳထားသည္။ အကယ္၍သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ အပိုေဆာင္း ေနာက္ထပ္ေသာကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈအားလိုအပ္ပါလွ်င္၎တို႔သည္ ျပည္န
ယ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ သခ်ၤာ ဆရာ၊ဆရာမျဖင့္ တိုက္ရိုက္ စာသားေပးပို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး၊ စခရင္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွတဆင့္ တြက္ခ်က္မႈမ်ား
အား ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။သခ်ၤာ သခၤန္းစာမ်ားအားသင္၏ေက်ာင္းသားျဖစ္သူမွ ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္အခါတြင္၎တို႔သည္ အတ
န္း ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ထည့္၀င္ပါ၀င္ရန္၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေဒသခံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားသို႔ လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္၎
တို႔၏ ဇာတ္ေကာင္ အာဗာတာအတြက္ အဆင့္ျမင့္တင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရန္ အစရွိသည္တို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားကို ရရွိမည္ျဖ
စ္သည္။

ေနအိမ္တြင္ Imagine Math အား အသံုးျပဳျခင္း
သင္၏ေက်ာင္းသားသည္ URL ျဖင့္ စာရင္းသြင္း၀င္ေရာက္ျပီး၊ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္ မည္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာသို႔မ
ဟုတ္ တက္ဘလက္မဆိုရွိ (စမတ္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳ၍မရေပ) ၀က္ဘ္ဘေရာက္ဇာတစ္ခုမွတဆင့္ Imagine Mathသို႔ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏိုင္မ
ည္  ျဖစ္သည္။သင္၏ကြန္ပ်ဴတာသို႔မဟုတ္ တက္ဘလက္သည္ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ နည္းပညာပိုင္း လိုအပ္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပည့္မီကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိ ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ငွာ help.imaginelearning.comတြင္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ သင့္ေက်ာ
င္းသားျဖစ္သူ၏တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ေဆာင္ရြက္ထားေသာသင္ယူေလ့လာမႈလမ္းေၾကာင္းအားထိန္းသိမ္းထားႏိငု္ရန္ ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေသာ
ဖြံ႕ ျဖိဳးၾကီးထြားမႈ ႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားအားအစီရင္ခံႏိုင္ရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ငွာ Imagine Mathတြင္ တရား၀င္ စာရင္းသြင္းထားေ
သာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာလွ်င္ ေနအိမ္၌၎အားအသံုးျပဳသင့္ေပသည္။

သင့္ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏တိုးတက္မႈအေျခအေနအား ပ့ံပုိးေထာက္ပ့ံျခင္း
သင့္ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ Imagine Math အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းအားျဖင့္ သင္သည္၎တို႔ ေအာင္ျမင္ေစရန္ အကူအညီေ
ပးႏိုင္ပါသည္။ဤေက်ာင္းပညာသင္ႏွစ္တြင္ Imagine Math အားအေကာင္းဆံုး အသံုးခ်၍အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးအျမတ္ရယူေစႏိုင္ရန္အတြက္
ဤအၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားအားလိုက္နာေစလုိပါသည္ -

https://www.imaginelearning.com/math
https://help.imaginelearning.com/
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l သင္၏ေက်ာင္းသားအား ေနအိမ္တြင္ Imagine Math အား အသံုးျပဳဖုိ႔ တိုက္တြန္းအားေပးပါ။အေႏွာက္အယွက္မ်ားကင္းေ၀းသည့္ ေ
နရာတစ္ခုအား ေထာက္ပံ့ေပးျပီး၊ သင္၏ေက်ာင္းသားအားသခ်ၤာ ပုစၦာမ်ားကို၎တစ္ဦးတည္းအေျဖရွာ နည္းလမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစဖို႔ ၎
ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးပါ။

l သင့္ေက်ာင္းသား၏ Imagine Math အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈျပဳပါ။ ၎တို႔ မည္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြ
က္မႈမ်ား ႏွင့္ သခၤန္းစာမ်ားတို႔အား ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသို႔မဟုတ္၎တို႔၏ ပြိဳင့္အမွတ္မ်ားအား မည္သည့္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔မဟုတ္
ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားထံသို႔ လွဴဒါန္းေနလ်က္ရွိေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔အား၎တို႔ထံ ေမးျမန္းပါ။

l သင့္ေက်ာင္းသား၏တိုးတက္မႈအေျခအေနအား၎တို႔၏ ဆရာ၊ဆရာမႏွင့္အတူ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ သင့္ေက်ာင္းသား၏အလံုးစံု
တိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္မ်ား၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားသို႔ ဖြံ႕ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေန
မ်ား၊ ထို႔ျပင္ သင္၏ ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ ခက္ခစဲြာ ရုန္းကန္ၾကိဳးစားေကာင္း ၾကိဳးစားေနရသည့္ ကြ် မ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ဧရိယာ မ်ားအစရွိသည္
တို႔အားတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။


	Imagine Math တြင္ သင္၏ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ ရရွိမည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား
	ေနအိမ္တြင္ Imagine Math အား အသံုးျပဳျခင္း
	သင့္ေက်ာင္းသားျဖစ္သူ၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနအား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္း

	Student: 
	URL: 
	Username: 
	Password: 


