
ENGAGE New Mexico là gì? 
New Mexico Public Education Department đã hợp tác với Graduation Alliance để cung cấp thêm một lớp hỗ trợ dành cho 
các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 và gia đình của các em để thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động ở trường cũng như 
thành công học tập trong suốt năm học.

Những học sinh lựa chọn tham gia chương trình này sẽ được chỉ định một Huấn luyện viên Học tập Thành công để giải đáp 
các thắc mắc, kết nối học sinh với các nguồn tài nguyên và xây dựng kế hoạch để giúp học sinh luôn đi đúng hướng và hòa 
nhập vào chương trình học tập ở trường.

Chương trình này hoạt động như thế nào? 
Huấn luyện viên sẽ liên hệ với học sinh qua điện thoại, email, tin nhắn văn bản, v.v... để hỗ trợ:
• Hướng dẫn về mặt kỹ thuật và cách liên hệ với giáo viên
• Khuyến khích và tạo động lực để giúp học sinh luôn hướng đến các mục tiêu trong học tập
• Đưa ra lời khuyên trong sắp xếp và học tập
• Các nguồn tài liệu giáo dục và bài tập để giúp học sinh củng cố kỹ năng đọc và toán
• Giới thiệu tham gia các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương để cung cấp hỗ trợ về cảm xúc - xã hội

Chi phí tham gia là bao nhiêu? 
Engage New Mexico được tiểu bang tài trợ và hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh.

Cách thức đăng ký?
Truy cập ParentsNM.GraduationAlliance.com, gọi đến số 505.340.3250 hoặc gửi email đến  
EngageNM@GraduationAlliance.com để bắt đầu.
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“Tôi không thể đòi hỏi sự cống hiến và hỗ trợ tốt hơn dành cho con gái tôi. Được làm việc với Huấn 
luyện viên Học tập Thành công là một điều may mắn và cô có một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc. 
Tôi rất hạnh phúc khi con gái tôi được giúp thoát khỏi vỏ bọc và trò chuyện nhiều hơn (em đã bắt đầu 
nói lên ý kiến của mình nhiều hơn). Xin cảm ơn huấn luyện viên và chương trình này, con gái tôi rất 
muốn đến trường và đi học trở lại. Chương trình này là điều tuyệt vời nhất mà tôi và con gái tôi từng 
được nhận!” — phụ huynh của ENGAGE


