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Centro Linguístico de Boston recebe prêmio nacional por seus Serviços Comunitários
A Approach International Student Center venceu o Prêmio de Serviço Comunitário 2021 ACCET

Thomas R. Tillia depois de oferecer uma variedade de recursos gratuitos para estudantes no mundo
inteiro.

A Approach International Student Center recebeu o Prêmio Thomas R. Tillia de Serviço
Comunitário 2021 na Conferência Anual ACCET. Este prêmio reconhece a escola que demonstra
um impacto positivo na comunidade, beneficiando seus indivíduos, infraestrutura e / ou o ambiente
natural.

Este ano, a Approach se envolveu em uma variedade de projetos para beneficiar sua
comunidade, como arrecadação de fundos para várias ONGs, como "American Foundation for the
Blind", "Operation Underground Railroad" e "Flying High for Haiti". As contribuições mais
consideráveis   incluem a parceria com a ONG brasileira Baluarte. A escola fornece material escolar e
alimentação para crianças pobres em Angola e financia a abertura de uma escola no Nordeste do
Brasil. A Approach também doou mais de 10 mil dólares para a Marici, organização que tem como
foco a erradicação do tráfico sexual, fazendo parte de um projeto que conseguiu salvar a vida de 20
mulheres.

Além de uma variedade de projetos de arrecadação de fundos e doação, a Approach ISC
implementou uma iniciativa no início do ano oferecendo "Aulas de Conversação em Inglês
Gratuitas", que ainda continua prestando serviço gratuito para aqueles que não têm condições de
estudar na escola. Mais de 700 alunos de todo o mundo aderiram a esta iniciativa gratuita e estão
aprendendo inglês com professores credenciados. Além disso, a escola vem oferecendo recursos
gratuitos via mídia social que envolvem e elevam sua comunidade global.
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Em meados de outubro, a Approach ISC ficou entre os 3 primeiros finalistas para o prêmio
mencionado e foi convidada a se apresentar na Conferência ACCET em Las Vegas. No dia 5 de
novembro, a Chefe de Gabinete da ACCET anunciou o vencedor:

“[Approach ISC] Eles vão além de sua missão ao definir sua comunidade como a
comunidade global… eles realmente demonstraram como eles fizeram isso e como eles
impactam vidas além dos serviços educacionais ... por isso é uma honra apresentar o Prêmio
Thomas Tillia de Serviço Comunitário 2021 para a Approach International Student Center.”
- Corey Rosso,  ACCET Chief of Staff

Esta foi a primeira vez que a ACCET concede este reconhecimento a um centro de idiomas
em Boston. Isso marca a história da Approach e serve como um lembrete de que a maneira como a
escola se envolve com sua comunidade - uma comunidade cheia de indivíduos apaixonados, com
alunos, professores, e sonhadores - oferece muito mais recompensas do que este reconhecimento;
trazendo uma conexão mais duradoura em sua comunidade, impulsionando a Approach para uma era
nova era de inovaçāo na indústria da educação.

Sobre a Approach International Student Center (ISC)
A Approach ISC oferece oportunidades para estudantes do mundo inteiro! Com mais de 20

anos de experiência e dois campus localizados em Boston e Marlborough, a Approach recebe mais
de 900 alunos por mês para orientá-los a alcançar a excelência em seus objetivos acadêmicos e
profissionais nos Estados Unidos. Nossa missão é “Fornecer programas de Inglês, Preparação para
Testes e Negócios de alta qualidade, flexível e acessível para estudantes de todo o mundo.” Para
acessar o site, visite Approach International Student Center – ESL, TOEFL, GMAT, GRE …

Para acessar nossos recursos gratuitos, visite nosso Instagram: @approach_usa ou
https://pages.approachusa.org/en-us/free-english-conversation-classes para nossas aulas de
conversação em inglês gratuitas.
Para acessar nossa página de destino com informações sobre o Prêmio Thomas Tillia de Serviço
Comunitário, visite https://pages.approachusa.org/2021-thomas-r-tillia-community-service-award
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