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Chào Mừng Quý Vị! Con quý vị đã được ghi danh vào Imagine Reading cho năm học mới! Imagine Reading là một chương trình
nâng cao năng lực dựa trên nghiên cứu dạy đọc hiểu, tư duy phản biện, và giao tiếp bằng lời nói. Để tìm hiểu về Imagine Reading,
xin truy cậpwww.imaginelearning.com/literacy/reading.

Trải Nghiệm Của Con Quý Vị trong Imagine Reading
Imagine Reading được kết hợp giữa các hoạt động học tập trực tuyến và tại lớp học để mang lại một trải nghiệm hiệu quả và thúc
đẩy đối với các học sinh. Imagine Reading được chia thành các bài học theo một chủ đề hoặc đề tài trọng tâm. Mỗi bài học bao
gồm nhiều video, các bài đọc, và các cơ hội để thảo luận tập thể trong lớp. Học sinh sẽ bắt đầu mỗi bài học bằng việc xem một
đoạn video ngắn giới thiệu chủ đề trọng tâm. Với sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh sau đó tham gia vào thảo luận tập thể tại
lớp và đọc những đoạn văn lựa chọn để phát triển các kỹ năng đọc viết, xây dựng ngôn ngữ học thuật và khám phá các khái niệm ở
cấp học của mình.

Imagine Reading bao gồm đọc những đoạn văn giả tưởng và người thật việc thật với hàng loạt những đề tài thú vị, như khoa học,
nghệ thuật, công nghệ, tự nhiên, văn học cổ điển, và những câu chuyện dân gian. Khi học sinh tiến bộ thông qua đọc những đoạn
văn và các hoạt động nhóm trong mỗi bài học, các em sẽ phát triển nhận thức rộng rãi hơn về chủ đề trọng tâm. Cuối mỗi bài học,
học sinh sẽ làm việc cùng nhau trong một dự án nhóm sáng tạo dựa trên chủ đề trọng tâm.

Khi con quý vị sử dụng Imagine Reading, khả năng đọc, nói, và viết của các em sẽ được nâng cao, và tăng sự chuẩn bị cho học đại
học và phát triển nghề nghiệp.

Hỗ Trợ Tiến Bộ Của Con Quý Vị
Quý vị có thể giúp con mình thành công bằng việc tham gia vào trải nghiệm Imagine Reading của các em. Hãy làm theo những gợi
ý sau để tận dụng tốt nhất Imagine Reading trong năm học này:

l Cùng con quý vị tham gia trải nghiệm Imagine Reading. Hỏi con quý vị các em đang đọc những chủ đề gì và ý
tưởng và câu hỏi của các em về những đoạn văn đọc đó. Khi ở nhà con quý vị trò chuyện với quý vị (bằng tiếng Anh hoặc
một ngôn ngữ khác) về những gì các em đang học, nó sẽ củng cố nhận thức và các kỹ năng mà các em đang học ở trường.

l Cùng giáo viên xem xét tiến bộ của con quý vị. Thảo luận về tiến bộ, sự tham gia học tập, và điểm số của con
quý vị cũng như bất kỳ lĩnh vực kỹ năng nào mà con quý vị giỏi hoặc cần hỗ trợ thêm.
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