
Imagine Reading
Tinutulungang magtagumpay ang inyong estudyante

ప్రియమైన తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుడు,

స్వాగతం! కొత్త పాఠశాల సంవత్సరం కొరకు మీ Imagine Reading విద్యార్థి లో నమోదు చేయబడ్డాడు!
Imagine Reading అనేది ఒక పరిశోధన ఆధారిత అక్షరాస్యతా కార్యక్రమము, ఇది రీడింగ్ కాంప్రెహెన్షన్, క్రిటిక
ల్ థింకింగ్, మరియు వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ లను బోధిస్తుంది. గురుంచి మరింత తెలుసుకునేందుకు, Imagine Reading,
సందర్శించండి www.imaginelearning.com/literacy/reading.

లో మీ విద్యార్థియొక్క అనుభవం Imagine Reading
Imagine Reading విద్యార్ధులకు ఒక ప్రభావవంతమైన మరియు ప్రేరణ కలిగించే అనుభవం కొరకు ఆన్లైన్మరియు తరగ
తి గది అభ్యాస కార్యకలాపాలను కలుపుతుంది. Imagine Reading ఒక ప్రధానా అంశము లేదా థీమ్ పైఆధారపడి యూనిట్
లుగా విభజించబడుతుంది. ప్రతి యూనిట్బహుళ వీడియోలు, రీడింగ్ సెలెక్షన్లు, మరియు తరగతి గది చర్చలకు అవకాశా
న్ని కలిగి ఉంటాయి. ప్రధాన అంశాన్ని పరిచయం చేసే ఒక లఘు వీడియోని చూడటం ద్వారా విద్యార్థి ప్రతి యూని
ట్ ని ప్రారంభించవచ్చు, వారి ఉపాధ్యాయుని మార్గదర్శకంలో, విద్యార్థులు తరగతి చర్చలలో పాత్గోంటా రు మ
రియు బలమైన అక్షరాస్యలా నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు, అకడమిక్ భాషను నిర్మించడానికి, మరియు గ్
రేడ్-స్థాయి భావనలను అన్వేషించేందుకు, నిమగ్నం చేసే సెలెక్షన్లను చదువుతారు,

Imagine Reading సైన్స్, ఆర్ట్స్, టెక్నాలజీ, నేచర్, పురాతన సాహిత్యం మరియు జానపద కధలు వంటి ఆసక్తికర అం
శాలను విస్తృత పరిధిలో కవర్ చేసే ఫిక్షన్మరియు నాన్ ఫిక్షన్ రీడింగ్ సెలెక్షన్లు లో కలిగి ఉంటుంది. ప్రతి
యూనిట్ లో సమూహ కార్యకలాపాలు రీడింగ్ సెలెక్షన్ల ద్వారా విద్యార్థులు కొనసాగుతుండగా, వారు ప్రధాన అం
శము యొక్క విస్తృత ధృక్పధాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటారు. ప్రతి యూనిట్ముగింపులో, విద్యార్థులు ప్రధాన అం
శం పైఆధారపడే ఒక సృజనాత్మక ప్రాజెక్ట్పై కలిసి పని చేస్తారు.

మీ విద్యార్థి ని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు Imagine Reading,వారి చదివే, మాట్లాడే,మరియు లిఖిత సామర్ధ్యాలు
మెరుగుపడతాయి, మరియు కాలేజీ మరియు వృత్తి కొరకు వారి సన్నద్ధత పెరుగుతుంది.

మీ విద్యార్థి పురోగతికి మద్దతు ఇవ్వడం
వారి అనుభవంలో నిమగ్నం కావడం ద్వారామీ విద్యార్థి విజయవంతం కావడంలో మీరు Imagine Reading సహాయపడవచ్
చు. ఈ పాఠశాల సంవత్సరం నుండి ఎక్కువ లాభం పొందడానికి ఈ సిఫార్సులను Imagine Reading అనుసరించండి:

l మీ విద్యార్థియొక్కఊహాత్మక రీడింగ్ అనుభవంతో నిమగ్నం అయ్యి ఉండండి. తను ఏ అంశాల గురించి
చదువుతున్నాడు మరియు రీడింగ్ సెలెక్షన్ల గురించి తన ఆలోచనలు మరియు ప్రశ్నలు ఏమిటి అని మీ విద్యార్
థిని అడగండి. విద్యార్థి ఇంటి వద్ద తాను అభ్యశిస్తున్న వాటి గురించి మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు (ఆం
గ్లము లేదా ఏదైనా ఇతర భాషలో), పాఠశాలలో వారు అభ్యశిస్తున్న భావనలు మరియు నైపుణ్యాలను అది బలోపే
తం చేస్తుంది.

l మీ విద్యార్థియొక్క పురోగతిని ఉపాధ్యాయునితో సమీక్షించండి.మీ విద్యార్థి పురోగతి, పాల్గొ
నడం, మరియు స్కోరులు అలాగే మీ విద్యార్హి ప్రకాశిస్తున్న లేదా అతనికి మరింతమద్దతు అవసరమైన ఏదై
నా నైపుణ్య క్షేత్రము గురించి చర్చించండి.

https://www.imaginelearning.com/literacy/reading
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