
Join a Homework Help session from any device! Our tutors 
are available wherever and whenever you need them.

Revolution Prep  |  www.revolutionprep.com  |  (877) 738-7737

Available in Every Major Subject*
Here are just a few of the areas where we can help:

Sciences 

Biology
AP® Biology
Chemistry
AP® Chemistry
Middle School Science
Environmental Science
AP® Environmental Science
Physics
AP® Physics

Math 

Middle School Math
Pre-Algebra
Algebra I
Algebra II
Geometry
Trigonometry
Pre-Calculus
Calculus
AP® Calculus AB
AP® Calculus BC

Languages 

French
AP® French
Spanish
AP® Spanish
Latin
AP® Latin

English Language 

Middle School English 
9th-12th Grade English 
AP® English Language 
AP® English Literature

Social Studies 

Middle School Social 
Studies
Human Geography 
AP® Human Geography 
U.S. History
AP® U.S. History 
European History
AP® European History 
World History
AP® World History 
Statistics
AP® Statistics 
Economics
AP® Microeconomics 
AP® Macroeconomics 
U.S. Government
AP® U.S. Government

*IB and College Level Course HW Help Sessions also available

GET LIVE HELP on
Your Homework!
The Best Tutors on Earth are waiting for your questions!

Homework Help
Don’t get stuck on another homework problem again! 
Get your child the help they need, when they need it.
On average, students sit down to begin their homework between 
5:45-7:30pm, and 91% of students find themselves feeling stuck and 
needing help. When teachers aren’t available, and mom and dad 
aren’t home yet, where do they turn to for help? Revolution Prep’s 
Homework Help gives your students access to tutor support 7 days 
a week. With over 30 academic subjects, they’ll always have access 
to someone who can help them. Unlike other homework services, 
Revolution’s tutors aren’t just going to give your students the answers 
to their questions. Our goal is to make sure learning is taking place, 
and to build confidence not dependency on the tutor.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡OBTEN AYUDA EN 
VIVO con tu tarea! 
¡Los mejores tutores del mundo están esperando tus 
preguntas! 

 

Disponible en todas las materias 
principales * 
Estas son solo algunas de las materias en las que 
podemos ayudar: 

 

Ayuda con las tareas 

¡No se traben de nuevo en otro problema de tarea! 

Obténgale a su hijo la ayuda que necesita cuando la 

necesita. 

En promedio, los estudiantes se sientan a comenzar su tarea entre 

las 5: 45-7: 30 pm, y el 91% de los estudiantes se sienten atascados 

y necesitan ayuda. Cuando los maestros no están disponibles y 

mamá y papá aún no están en casa, ¿a dónde recurren para 

obtener ayuda? La Ayuda con la tarea de Revolution Prep les brinda 

a sus estudiantes acceso al apoyo de un tutor los 7 días de la 

semana. Con más de 30 materias académicas, siempre tendrán 

acceso a alguien que pueda ayudarlos. A diferencia de otros 

servicios de tareas, 

Los tutores de Revolution no solo les darán a sus estudiantes las 

respuestas a sus preguntas. Nuestro objetivo es asegurarnos de 

que estén aprendiendo y generar confianza y no dependencia del 

tutor 

Ciencias 

Biology 

AP® Biology 

Chemistry 

AP® Chemistry 

Ciencias de secundaria  

Environmental Science 

AP® Environmental Science 

Physics 

AP® Physics 

Matemáticas 

Matemáticas de 
secundaria 
Pre-Algebra 
Algebra I 
Algebra II 

Geometry 

Trigonometry 

Pre-Calculus 

Calculus 

AP® Calculus AB 

AP® Calculus BC 

Idiomas 

French 

AP® French 

Spanish 

AP® Spanish 

Latin 

AP® Latin 

Inglés 

Inglés de secundaria 
Inglés de 9. ° a 12. ° 
grado 
AP® English Language 
AP® English Literature 

Ciencias Sociales  

Ciencias Sociales de 

secundaria 

Human Geography AP® 

Human Geography 

U.S. History 

AP® U.S. History 

European History 

AP® European History 

World History 

AP® World History 

Statistics 

AP® Statistics 

Economics 

AP® Microeconomics 

AP® Macroeconomics 

U.S. Government 

AP® U.S. Government 

 

 
 

¡Únase a una sesión de Homework Help (ayuda con la 

tarea) desde cualquier dispositivo! Nuestros tutores están 

disponibles donde y cuando los necesite. 

 
*Sesiones de ayuda de HW de cursos de nivel universitario e IB 
también disponibles  

Revolution Prep | www.revolutionprep.com | (877) 738-7737 

http://www.revolutionprep.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NHẬN TRỢ GIÚP 
TRỰC TIẾP để Làm 
Bài tập Về nhà! 
Gia sư Tốt nhất trên Trái đất đang chờ câu hỏi của quý 
vị! 

 
Có sẵn cho Các Môn Học Chính * 
Dưới đây chỉ là một số lĩnh vực mà chúng tôi có 
thể trợ giúp:

 

Trợ giúp Bài tập Về nhà: 
Đừng để gặp khó khăn với một bài toán về nhà thêm một 
lần nữa! Hãy giúp con nhận được sự trợ giúp khi chúng 
cần. 

Trung bình, học sinh ngồi vào bàn để bắt đầu làm bài tập về nhà 
khoảng từ 5:45 - 7:30 tối, và 91% học sinh cảm thấy mình bế tắc 
và cần được giúp đỡ. Khi không có giáo viên bên cạnh và ba mẹ 
thì chưa về nhà, học sinh sẽ tìm đến đâu để được giúp đỡ? 
Chương trình Trợ giúp Bài tập về nhà Revolution Prep cho phép 
học sinh tiếp cận với sự hỗ trợ của gia sư 7 ngày một tuần. Với 
hơn 30 chủ đề học thuật, các em sẽ luôn được tiếp cận với 
người có thể giúp mình. Không giống như các dịch vụ bài tập về 
nhà khác, các gia sư của Revolution không chỉ cung cấp cho học 
sinh của bạn câu trả lời cho các câu hỏi của chúng. Mục tiêu của 
chúng tôi là đảm bảo việc học đang diễn ra và xây dựng sự tự tin 
không phụ thuộc vào gia sư. 

Khoa Học 

Sinh Học 
AP® Sinh Hóa 
AP® Hóa 
Khoa học Trung học Cơ sở (THCS)  
Khoa học Môi trường  
AP® Khoa học Môi trường  
Vật lý 
AP® Vật lý 

Toán 

Toán THCS 
Tiền Đại số (Pre-Algebra) 
Đại số I 
Đại số II  
Hình học Lượng 
giác 
Tiền Giải tích (Pre-Calculus) 
 Giải tích 
AP® Giải tích 
AP® Giải tích AB 
AP® Giải tích BC 

Ngôn Ngữ 

Tiếng Pháp 
AP® Tiếng Pháp 
Tiếng Tây Ban Nha 
AP® Tiếng Tây Ban Nha 
Tiếng Latin 
AP® Tiếng Latin 
 

Ngữ Văn Anh 

Tiếng Anh THCS 
Tiếng Anh Lớp 9-12 
AP® Ngữ Văn Anh 

   AP® Văn học Anh 

Xã Hội học 

Xã hội Học THCS 
Địa lý Nhân văn  
AP® Địa lý Nhân văn  
Lịch sử Mỹ 
AP® Lịch sử Mỹ 
Lịch sử Châu Âu 
AP® Lịch sử Châu Âu 
Lịch sử Thế giới 
AP® Lịch sử Thế giới 
Thống kê 
AP® Thống kê 
Kinh tế học 
AP® Kinh tế Vi mô 
AP® Kinh tế Vĩ mô 
Chính phủ Hoa kỳ 
AP® Chính phủ Hoa kỳ 

 
 

J Hãy tham gia buổi Trợ giúp Bài tập Về nhà từ bất kỳ thiết 
bị nào! Gia sư của chúng tôi luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi 
khi quý vị cần.

 
* Các buổi Trợ giúp BTVN cho lớp IB-Tú tài Quốc tế và Cấp độ 
Cao đẳng cũng có sẵn 
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