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Mahal namingMagulang o Guardian,

Mabuhay kayo! Ang inyong estudyante ay naka-enroll sa ImagineMath para sa bagong school year! Ang ImagineMath
ay isang adaptive at interactive namath program na nagtuturo ngmath sa antas ng kakayahan ng inyong estudyante
at tinutulungan sila na gamitin angmga natutunan nila. Paramalaman pa ang tungkol sa ImagineMath, tingnan ang
www.imaginelearning.com/math.

Ano'ng Mararanasan ng Inyong Estudyante sa Imagine Math

Ang ImagineMath ay gumagamit ng standards-based na curriculum paramagturo at magpalakas ng kakayahan sa
math mula sa basic na numeracy hanggang sa Geometry.

Ang Imagine Math PreK-2 ay idinisenyo para samga bata at nakatuon samath skill ngmga bagongmag-aaral tulad
ng pagbibilang, mga number at operation, at logical reasoning. Angmga batangmag-aaral aymatututo sa isang
kapaligiran ng kuwento sa isang aklat namay iba't ibangmasasayang character namagugustuhan ngmga estudyante
at magpapakita kung paano nagagamit angmath sa kanilangmundo. Habang nilalaro ng estudyante ninyo ang
ImagineMath PreK-2, makakapunta sila sa iba't ibang lokasyon tulad ng bahay-bahayan sa puno, playground, gubat o
bukid paramaglaro ngmgamath lesson at mag-problem solving.

Ang Imagine Math Grade 3+ ay nakapokus samath para samga estudyante sa Grade 3-8, Algebra 1, at Geometry na
maymga lesson na nakaayos ayon sa konsepto at standard. Kung kailangan ng estudyante ninyo ng higit pang tulong,
maaari silangmakipag-text chat nang live samga aktuwal na state-certifiedmath teach at makikitnila angmga
calculation sa screen. Habang kinukumpleto ng estudyante ninyo angmgamath lesson, nakakaipon sila ng points na
magagamit nila samga class competition, mag-donate samga kuwalipikadong lokal at pambansang charity, o bumili ng
mga enhancement para sa kanilang avatar.

Paggamit ng Imagine Math sa Bahay

Maaaringma-access ng estudyante ninyo ang ImagineMath sa isangweb browser gamit ang kahit anong computer o
tablet (hindi puwede samga smartphone) sa pamamagitan ng pag-log in sa URL at impormasyon sa ibaba. Tingnan
ang help.imaginelearning.com paramasigurongmayroon ngmgaminimum technical requirement ang inyong
computer o tablet. Paramapanatili ang personal na sistema ng pagkatuto ng inyong estudyante, at paramai-report ang
tamang pag-unlad pagsulong, tangingmga estudyante lang na naka-enroll sa ImagineMath angmaaaring gumamit
nito sa bahay.

Pagsuporta sa Pagsulong ng Inyong Estudyante

Matutulungan ninyo ang estudyante ninyo namagtagumpay sa pamamagitan ng pagiging kasama nila sa paggamit nila
ng ImagineMath. Sundan angmga rekomendasyong ito paramagamit nang husto ang ImagineMath sa school year na
ito:

l Hikayatin ang estudyante ninyo na gamitin ang Imagine Math sa bahay.Maglaan ng tahimik na lugar na
walang istorybo ang inyong estudyante at hayaan siyangmatuto nangmag-isa parama-solve angmgamath
problem.

l Samahan ang estudyante ninyo sa paggamit niya ng Imagine Math. Tanungin kung anongmga activity at
lesson na ang nakumpleto niya at anongmga contest o charity ang gusto niyang paggamitan ng points niya.

https://www.imaginelearning.com/math
https://help.imaginelearning.com/
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l Makipag-usap sa guro tungkol sa pagsulong ng inyong estudyante. Pag-usapan ang pangkalahatang
pagsulong ng inyong estudyante, mga resulta ng test, pag-unlad niya ayon sa standard ng state at bansa, at mga
larangan kung saan maaaring nahihirapan ang estudyante.
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