
 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGE Ohio  چیست؟ 

به منظور افزایش  Graduation Allianceدر همکاری با  ( Ohio’s Department of Educationریاست معارف اوهایو )
مشارکت دانش آموزان در درس های مکتب و موفقیت های تحصیلی در جریان سال تعلیمی در نظر دارد تا یک الیه حمایتی اضافی 

 کند.   هایشان فراهمو خانواده K-12آموزان برای دانش
 

اختصاص داده  ( Academic Success Coachدر این برنامه شرکت می کنند یک مربی موفقیت تحصیلی )  آموزانی کهبه دانش 
و درگیرکردن هرچه  آموز برای کمک به دانش همچنان داده و آنها را با منابع مرتبط تحصیلی آشنا کند. تا به سؤاالت شان پاسخ می شود

 . رس و تحصیل، مربی پالن مشخص تحصیلی را طراحی خواهد کرد تا دانش آموز بتواند مسیر دقیق تحصیلی را بپیمایدبیشتر آنها با د

 این برنامه چگونه کار می کند؟  

 مربیان برای کمک در درس و تحصیل به دانش آموز، از طروق تلفن، ایمیل، اس ام اس وغیره با او در تماس خواهند بود.
 برای استفاده از امکانات تخنیکی و دسترسی به استادانارایه راهنمایی  ●
 آموزان در مسیر ادامه تحصیل شان تشویق و انگیزه دادن به دانش  ●
 توصیه های سازماندهی درس ها و مطالعه مفید ●
 معرفی منابع آموزشی و تمرین هایی الزم برای تقویت مهارت های خواندن و ریاضی ●
 عاطفی را ارائه دهند -غیرانتفاعی محلی که می توانند حمایت اجتماعیارجاع به سازمان های  ●

 مصارف آن چقدر است؟  

Engage Ohio  کامال رایگان می باشد.از طرف دولت تمویل شده و برای دانش آموزان   

 چگونه ثبت نام کنم؟  

تماس  5028-344-614ا با شماره ثبت نام کنید. ی  RegisterOH.GraduationAlliance.comشما میتوانید از طریق وبسایت 
 ایمیل بزنید.   EngageOH@GraduationAlliance.comبگیرید و یا به 

حمایت بهتر از این برنامه برای دخترم سراغ ندارم. مربی موفقیت تحصیلی ما انرژی خارق  

قفسه اش  اینکه او با چه مهارتی توانست دخترم را از العاده داشته و یک نعمت است. از 

بیرون آورده و رهنمایی اش کرد تا او خود صدایش را پیدا کند، متعجب شدم. به لطف مربی  

ما و این برنامه، دخترم دوباره عاشق مکتب و یادگیری شده است. این برنامه بهترین اتفاقی  

والدین مسول  -است که برای من و دخترم افتاده است!«   
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