
What is ENGAGE Michigan?
Michigan’s Department of Education has partnered with Graduation Alliance to provide an extra layer of 
support for K-12 students and their families to boost school engagement and academic success during the 
school year. 

Students who choose to participate in the program will be assigned an Academic Success Coach who will 
answer questions, connect them with resources, and develop a plan to help the student stay on track and 
engaged with their schooling. 

How does it work?
Coaches reach out to students by phone, email, text message, and more to provide support such as:

• Guidance on technical and teacher access
• Encouragement and motivation to help students stay on track with their studies 
• Organization and study tips
• Educational resources and exercises to help strengthen reading and math skills
• Referrals to local nonprofit organizations that can provide social-emotional support

What does it cost?
ENGAGE Michigan is state-funded and completely free to students. 

How do I sign up?
Go to ParentsMI.GraduationAlliance.com, call 517.803.4734, or email EngageMI@GraduationAlliance.com 
to get started.

ENGAGE Michigan 

“I couldn’t ask for better dedication and support for my daughter. Our Academic Success Coach is a 
blessing and has incredible energy. I love how she got my daughter out of her shell and talking more (and 
finding her voice to speak up more). Thanks to our coach and this program, my daughter loves school 
and learning again. This program is the best thing that could ever happen for my daughter and me!” 
ENGAGE parent



ما املقصود بـ ENGAGE Michigan؟

عقدتState of Michigan Department of Education  رشاكًة مع »تحالف الخريجني« لتقديم دعم إضايف للطلبة من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف 12 وأرسهم لتعزيز 

املشاركة يف املدرسة والنجاح األكادميي يف أثناء العام الدرايس.

بالنسبة للطلبة الذين يختارون املُشاركة يف الربنامج، فسيُعنّي لهم ُمدرب النجاح األكادميي والذي سيجيب عن أسئلتهم، ويطلعهم عىل املوارد، ويُعد خطًة ملساعدة الطلبة يف البقاء 

عىل املسار واملُشاركة يف تعليمهم.

كيف يعمل؟

يتواصل املُدربون مع الطلبة عرب الهاتف، أو الربيد اإللكرتوين، أو الرسائل النصية، وغريها من وسائل التواصل لتقديم الدعم فيام ييل، عىل سبيل املثال:

اإلرشادات بشأن األمور الفنية والتواصل مع املُعلمني.	 

املُشاركة والتحفيز ملُساعدة الطلبة يف البقاء عىل املسار مع دراساتهم.	 

التنظيم ونصائح بخصوص الدراسة.	 

توفري املوارد التعليمية والتامرين للُمساعدة يف تعزيز مهارات القراءة والرياضيات	 

اإلحاالت إىل املنظامت املحلية غري الربحية التي من شأنها توفري الدعم االجتامعي والعاطفي.	 

ما التكلفة؟

برنامج Engage Michigan هو برنامج بتمويل كامل من الدولة وهو مجاين متاًما للطلبة.

كيف ُيكنني التسجيل؟

 EngageMI@GraduationAlliance.com أو اتصل بهاتف رقم 517.803.4737، أو راسلنا عرب الربيد اإللكرتوين ،ParentsMI.GraduationAlliance.com انتقل إىل

ENGAGE Michigan 

»لقد وجدت أفضل إخالص ودعم البنتي. مدربة النجاح األكادميي املرشفة علينا رائعة وذات طاقة ال تصدق. أحب الكيفية التي عملت بها 

عىل إخراج إبنتي من قوقعتها والحديث بشكل أكرب )وإصدار صوتها للتحدث بشكل أكرب(. بفضل مدربتنا وهذا الربنامج، أحبت ابنتي املدرسة 

والتعلم مرة أخرى. هذا الربنامج هو أفضل يشء قد يحدث البنتي ويل!« 

ENGAGE ويل أمر أحد طلبة -
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What is ENGAGE Michigan? 
Michigan’s Department of Education has partnered with Graduation Alliance to provide an extra layer of support for K-
12 students and their families to boost school engagement and academic success during the school year. 

 

েয ছা�-ছা�ীরা ে�া�ােম অংশ�হেণর জন� েবেছ েনেব তােদর একজন একােডিমক সাকেসস েকাচ িনেয়াগ করা হেব িযিন �ে�র 
উ�র েদেবন, তােদর িরেসােস �র সােথ সংযু� করেবন এবং ছা�েদর ��ােক থাকেত এবং তােদর �ুেলর সােথ জিড়ত থাকেত সাহায� 
করার জন� এক�ট পিরক�না ৈতির করেবন।  

এটা িকভােব কাজ কের? 

 �িশ�করা েফান, ইেমল, েট�ট েমেসজ এবং আরও অেনক িকছ� র মাধ�েম িশ�াথ�েদর কােছ েপৗ�ছান েযমন সহায়তা �দােনর জন�:  

• কািরগির এবং িশ�ক অ�াে�েসর িনেদ�িশকা  

• ছা�েদর তােদর পড়ােশানার সােথ ��াক রাখেত সাহায� করার জন� উতস্াহ এবং ে�রণা 

 • সংগঠন এবং অধ�য়েনর �টপস 

 • পড়া এবং গিণত দ�তা েজারদার করেত িশ�ামূলক সং�ান এবং অনুশীলন 

 • �ানীয় অলাভজনক সং�া�িলর েরফােরল যা সামা�জক-আেবিগক সহায়তা �দান করেত পাের৷ 

এর মূল� কত? 

 ENGAGE িমিশগান রা��য় অথ �ায়েন পিরচািলত এবং িশ�াথ�েদর জন� স�ূণ � িবনামূেল�। 

আিম িকভােব সাইন আপ করব?  

ParentsMI.GraduationAlliance.com এ যান, 517.803.4734 এ কল ক�ন বা EngageMI@GraduationAlliance.com এ ইেমল ক�ন 
�� করেত.  

 
” আিম আমার েমেয়র জন� আরও ভাল উত্সগ � এবং সমথ �ন চাইেত পাির না। আমােদর একােডিমক সাফল� েকাচ এক�ট 
আশীব �াদ এবং অিব�াস� শ�� আেছ. আিম ভােলাবািস েয েস কীভােব আমার েমেয়েক তার েশল েথেক েবর কের এেনেছ 
এবং আরও কথা বলেছ (এবং আরও কথা বলার জন� তার ভেয়স খুেঁজ েপেয়েছ)। আমােদর �িশ�ক এবং এই ে�া�ামেক 
ধন�বাদ, আমার েমেয় �ুল এবং আবার েশখা পছ� কের। এই ে�া�াম�ট আমার েমেয় এবং আমার জন� ঘটেত পাের 
এমন েসরা �জিনস! অিভভাবক জিড়ত 
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