
It all starts with
authentic relationships

The Student Ambassador Program is a
VIP mentorship opportunity open to
current and former Approach students
who demonstrate continuous support
and dedication to the schools’ mission
and goals. 

The school appreciates the love of
students who voluntarily spread our
positive message engaging other
students in an effective manner and are
seen as a trusted source of information. 

Our Ambassadors are our partners and
an inspiration to our community!

Do you know any exemplary student at
Approach who is a positive and leader in
our community?

How to become a
Student Ambassador

What is the Student
Ambassador Program?

To nominate a student to become an
ambassador please fill out the nomination
form and let us know why you think this
student is a great leader in our community. 

Students, faculty, and staff can submit as
many nominations as you wish through our
ambassador’s form! Each quarter, the 24 top
nominated students will be invited to join
the program. 

You can also apply directly to become an
ambassador by emailing your resume and a
cover letter to
ambassador@approachisc.edu

 at Approach International Student Center

Nominate a
student here!

https://forms.gle/q26UwhjeJJFb1GRk9


What are the benefits
of becoming a Student
Ambassador?

Approach is your
home away from home

Your success is
our success!

Through this program, you can
participate in VIP experiences and
gain access to exclusive classes and
mentorship while connecting to
like-minded people, who want to
grow together personally and
professionally. 

We are committed to giving you the
tools and opportunities you need to
accomplish bigger goals.

Once you graduate from our program
as an Ambassador you can become a
Global Ambassador, reaching out to
the world and coming back every so
often to share your success, inspire and
motivate others. 

Our Global Ambassadors are grateful
to give back and are proud to help our
current students build a better future!

@approach_usa /approachusaapproachusa.org/

Your success is our success!



Tudo começa com
relacionamentos autênticos!

O programa de Embaixadores da
Approach é uma oportunidade para
participação em em um programa de
mentoria VIP aberto aos nossos alunos
que demonstram apoio e dedicação
contínuo a missão e objetivos da escola. 

A Approach reconhece o amor e
dedicação dos alunos que
voluntariamente compartilham nossa
mensagem positiva com outros alunos
forma efetiva, e que são vistos por todos
como fonte de informação confiável.

Nossos alunos embaixadores são nossos
parceiros e inspiração para nossa
comunidade! 

Você conhece algum aluno exemplar na sua
sala? alguém que naturalmente ajuda e
influencia de maneira positiva a todos na
nossa comunidade? 

Como se tornar um
Embaixador Estudantil

O que é o programa 
do Aluno Embaixador?

Para nominar um aluno a ser convidado
para se tornar ambassador, preencha o
formulário online e explique o faz você
acreditar que este aluno e um grande líder
na nossa comunidade. 
 
Alunos, professores, e funcionários poderão
nomear quantos alunos desejarem. Em cada
trimestre, os 24 alunos com maior votação
serão convidados a participarem do
programa.

Você também pode aplicar diretamente
para se tornar um embaixador enviando o
seu currículo e carta de apresentação para
ambassador@approachisc.edu.

 na Approach International Student Center

Registre sua
nomeação aqui!

https://forms.gle/q26UwhjeJJFb1GRk9
https://forms.gle/q26UwhjeJJFb1GRk9
https://forms.gle/q26UwhjeJJFb1GRk9
https://forms.gle/q26UwhjeJJFb1GRk9


Quais são os benefícios
de ser um embaixador?

A Approach é o seu
lar longe de casa!

Your success is
our success!

Através deste programa, voce
participara de experiências VIP e
ganhara acesso a aulas exclusivas e
mentorias enquanto se conecta
com pessoas que pensam como
você, sonham alto e que buscam
crescer pessoalmente e
profissionalmente.

Estamos comprometidos em
proporcionar as ferramentas e
oportunidades que você precisa
para alcançar metas
extraordinárias!

Quando você terminar o seu curso na
Approach voce se tornara um Embaixador
Global, e será sempre convidado a
participar dos nossos eventos. 

Você também será convidado a
compartilhar o seu sucesso, inspirar, e
motivar a nossa comunidade!

Nossos Embaixadores Globais são gratos
em retribuir e têm orgulho de ajudar os
alunos da Approach a construir um futuro
melhor

@approach_usa /approachusaapproachusa.org/

O seu sucesso é o nosso sucesso!


