20 Ιουλίου, 2021
Αγαπητοί Γονείς του Pierce των τάξεων 2020 & 2021,
Τα θερμά μας συγχαρητήρια για την επιτυχία των παιδιών σας!
Καθώς τα παιδιά σας ξεκινούν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους, τους καλωσορίζουμε
στην κοινότητα των 61.000 αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου, της οποίας πλέον θα
είναι παντοτινά μέλη!
Για να διατηρήσουμε την επαφή των αποφοίτων μας με το ACG, ζητάμε από όσους είναι 18
ετών και άνω να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική φόρμα. Για τους
απόφοιτους που είναι κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε να συμπληρώσετε εσείς την
ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία των παιδιών σας, εφόσον το επιθυμείτε.
Τα μέλη της κοινότητας των αποφοίτων του Αμερικανικού Κολλεγίου απολαμβάνουν τα
παρακάτω προνόμια:
1. Πλήθος παροχών όπως:
 Πρόσβαση στο ACG Connect, την διαδικτυακή πλατφόρμα για αποφοίτους του Pierce
και του Deree με στόχο την δημιουργία ενός δικτύου μέσα από το οποίο μπορούν
εύκολα να επικοινωνούν.
Με την συμμετοχή τους στο ACG Connect, οι απόφοιτοί μας μπορούν:
o Να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους δίκτυο & να ενημερώνονται για θέσεις
εργασίας
o Να λαμβάνουν το ACG Connect bi-weekly newsletter μέσω του οποίου μπορούν
να ενημερώνονται σχετικά με τα νέα του σχολείου, τις νέες εκδηλώσεις,
ακαδημαϊκά προγράμματα, ιστορίες αποφοίτων κ.α.
o Να ενημερώνονται για τα προγράμματα των αποφοίτων
o Να λαμβάνουν προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και πολλά άλλα
 ACG ηλεκτρονική διεύθυνση εφ’ όρου ζωής.
 Κοινωνικά μέσα δικτύωσης (Official Pierce LinkedIn Group, Facebook, Instagram)
2.






Υπηρεσίες σταδιοδρομίας & προγράμματα εκπτώσεων αποκλειστικά για αποφοίτους:
Εκπτώσεις σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
Πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες του ACG.
Εκπτώσεις στο Deree College Athletic Club Fitness Program
Συμμετοχή σε συναντήσεις αποφοίτων, ακαδημαϊκές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του
σχολείου, κ.α.
Πρόσβαση στο LinkedIn Learning για περιορισμένο αριθμό αποφοίτων

Ευχόμαστε στους αποφοίτους μας του Pierce επιτυχίες και καλή σταδιοδρομία!
Με εκτίμηση,
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