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C h à o m ừ n g q u ý vị đ

ến với Einstein

Cách Thức Einstein
MỖI TRẺ KHÁC NHAU! Einstein sử dụng dữ liệu hướng dẫn để tạo ra một con
đường học tập cho từng em học sinh. Học sinh của chúng tôi phát triễn học tập
một cách riêng tư vì những giáo viên Einstein theo sát sự tiến bộ của mỗi em
đến khi em trở nên thành thạo. Chúng tôi biết rằng việc học hỏi chỉ có thể xảy ra
khi nhà trường chú tâm vào thành tựu học vấn của mỗi em trong một môi trường
chăm sóc an toàn, sạch sẽ và tôn trọng.
MỖI TRẺ CÓ MỘT NĂNG KHIẾU! Ý thức sống của chúng ta bắt đầu với sự
thành công tạo ra thành công. Học sinh phải được thường xuyên ngợi khen vì
những nổ lực lớn hay nhỏ của các em. Chúng tôi tôn trọng cam kết này hàng
ngày để học sinh của chúng tôi tham gia việc học một cách tích cực. Chúng
tôi cũng khiến các em dự lớp theo ý thích của các em. Là những nhà giáo dục
chuyên nghiệp, trách nhiệm của chúng tôi là nhận xét tài năng và năng khiếu
của học sinh và tận dụng những khả năng này như căn bản cho những bài học.
Chúng tôi hy vọng mỗi học sinh trãi nghiệm sự thành công hàng ngày và tham
gia vào những hoạt động ngoại khóa trong các môn nghệ thuật điền kinh và khoa
học.
SỰ HỢP TÁC CỦA PHỤ HUYNH là một thành phần quan trọng. Chúng tôi mời
quý phụ huynh của chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhà trường. Chúng tôi
cũng khuyến khích phụ huynh tham gia vào cộng đồng trường của chúng tôi
thông qua Hội Phụ Huynh Giáo Chức (PTO), những sự kiện như “Muffins cho các
Bà Mẹ” và “Donuts cho Cha,” hoặc tận dụng đầy đủ lợi điểm của chính sách mở
rộng cửa của hiệu trưởng chúng tôi. Xin biết rằng phụ huynh luôn được chào đón
và chúng tôi mong được làm việc với quý vị.

“Nhiệm vụ của chúng tôi là gia tăng đáng kể thành tích của học
sinh trong một môi trường học tập an toàn, sạch sẽ, tôn trọng và
có trách nhiệm.”
Shawn Toranto, Tổng Giám Hiệu của Einstein

Sự đa dạng văn hóa của Einstein có một không hai ở Louisiana. Chúng tôi
có chương trình Anh Văn là Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) và sự chuyên môn của
chương trình chưa từng bị vượt trội. Khắp tất cả các trường chúng tôi có ban
phiên dịch và thông dịch năng động để tất cả phụ huynh, bất kể khả năng Anh
Ngữ của họ, có thể tham gia vào giáo dục của con mình..

Các Trường Học của Chúng Tôi		
5100 Cannes St.
New Orleans, LA 70129
(504) 324-7450

Village De L’Est (từ Dự Bị Mẫu Giáo đến Lớp 5)
- Trường hàng đầu của hệ thống Einstein. Những
thành công học tập tại Trường Village de l’Est dẫn
đến sự mở rộng của Hệ Thống Trường Đặc Quyền
Einstein.
4801 Maid Marion Dr.
New Orleans, LA 70128
(504) 503-0110

Sherwood Forest (từ Dự Bị Mẫu Giáo đến Lớp
5) - Trước đây được biết đến là Einstein Extension,
Sherwood Forest dọn đến một toà nhà nghệ thuật
nằm trong trạng thái hoàn toàn mới vào năm 2016.
Sherwood Forest là trường được cải thiện đầu tiên
ở Tiểu Bang Louisiana có điểm “B” trong năm đầu
tiên và phong phú về đa dạng văn hoá.
5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
(504) 503-0470

Trường Cấp 2 Einstein (từ Lớp 6 đến Lớp 8) Trường Cấp 2 Đặc Quyền Einstein tại Sarah Towles
Reed là trường duy nhất có thành tích cao ở vùng
Đông New Orleans.
5316 Michoud Blvd
New Orleans, LA 70129
(504) 503-0749

Trường Trung Học Einstein (từ Lớp 9 đến Lớp
12) - Trường Trung Học Đặc Quyền Einstein tại
Sarah Towels Reed có chương trình Chuẩn Bị Đại
Học, Giáo Dục Hướng Nghiệp và Kỹ Thuật (CTE)
và những con đường chỉnh theo ý thích để tốt
nghệp dựa vào kỹ năng nổi bậc của học sinh. Lớp
đầu tiên của ECH sẽ tốt nghệp vào năm 2020.

Các Trường Đặc Quyền Einstein là những trường
công miễn học phí, thâu nhận tất cả học sinh.
Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp một nền giáo
dục cầu tiến cho tất cả học sinh và làm cho các em
thấm nhuần một niềm yêu thích học hỏi suốt đời.

Chúng tôi đánh giá
cao sự tận tụy của
quý vị đối với việc
giáo dục của con
mình. Phụ huynh
Einstein ủng hộ
thành công học
tập và giao tiếp
của con họ bằng
cách cho con đi
học mỗi ngày, đến
đúng giờ và sẳn
sàng để học.

Chúng tôi cung cấp:
•

Giáo dục cầu tiến qua các dữ liệu hướng dẫn

•

Chương trình Khoa Học, Kỹ Thuật, Công Nghệ, Toán (STEM)
tập trung có chủ đề chính là Chương Trình Lead the Way

•

Kỳ vọng cao với sự hỗ trợ cần thiết cho mỗi học sinh

•

Học hỏi nhiều thứ tổng hợp và riêng tư

•

Môi trường học tập an toàn và tôn trọng

•

Những khóa năng khiếu và tài năng

•

Chương trình Giáo Dục Đặc Biệt thông qua hạng/diện

•

Những nhà giáo và những giảng viên chuyên nghiệp

•

Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Ngoan Lành

•

Tỷ lệ thấp giữa học sinh với giảng viên (dưới 20:1)

•

Y tá toàn thời gian và nhân viên xã hội tại mỗi trường

•

Dịch vụ thông dịch cho các gia đình

•

Đa văn hóa có một không hai

Hãy Nhận Biết Chúng Tôi
Được trao quyền ở New Orleans East:
Einstein đã tạo ra một mô hình có chất
lượng cao mỡ rộng từ một đến bốn
trường chỉ trong bốn năm vì nhu cầu to
lớn trong cộng đồng chung quanh chúng
tôi.
Chúng tôi rất vui lòng có những trường
học thu nhận tất cả học sinh, có tính cầu
tiến và được công nhận về thành tích học
tập. Một trường đầu tiên cho cộng đồng
New Orleans East. Einstein sẽ tiếp tục lớn
mạnh và phát trìển giáo dục cho nhiều học
sinh như chúng tôi có thể.
Tập Trung vào Khoa Học, Kỹ Thuật,
Công Nghệ và Toán Học
Chương trình STEM của chúng tôi kết
hợp Project Lead the Way và những cơ
hội học tập tổng hợp qua một phương
pháp liên kết sự phát hiện, thăm dò và giải
quyết vấn đề.

Học Sinh là Trước Tiên tại
Trường Đặc Quyền Einstein!

Mỗi trẻ đều xứng
đáng có được
những nhà giáo
dục có chất lượng
cao, những người
có trách nhiệm với
việc giảng dạy và
học tập. Những
sinh động văn hóa
của chúng tôi được
phản ảnh trong toàn
thể nhân viên của
chúng tôi, những
người đã phản ảnh
sự đa dạng văn hóa
của thành phần học
sinh chúng tôi.

Tại Trường Đặc Quyền Einstein Sự Xuất Sắc là:
Được Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ xác định là Trường Đặc Quyền có Chất Lượng Cao -2015
Chương Trình ESL Học Tập Tưởng Tượng “Trường Siêu Đẳng”- 2016
Được Liên Minh Các Trường Giáo Dục Các Em Trai Da Màu Cho Nền Giáo Dục Khuôn
Mẫu Công Nhận – 2015
Được Sở Học Chánh Tiểu Bang Louisiana Công Nhận là một Trường có Thành Tích
Cao, Thiếu Thốn Cao – 2014
Trường Đạt Nhiều Thành Quả Nhất - 2012, 2013
Được Ty Học Chánh Quận Orleans công nhận là Trường Có Thành Tích
Cao Nhất – 2012
Tỷ Lệ Đậu Algebra I là 100 phần trăm (EOC) – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Đạt Giải Nhì Học Sinh Gương Mẫu Trong Năm của Ty Học Chánh quận Orleans – 2016
Những Giải thưởng Anh Hùng Gây Cảm Hứng của Cox Communication -2015, 2016
Những Học Sinh Thắng Giải Đọc Để Thành Công – 2014, 2015, 2016
Xếp Đặt Đội Thi Đấu Hùng Biện Vùng – 2016
Những Học Sinh Thắng Giải Thuộc Đội Hùng Biện – 2015
Thi Chung Kết Đánh Vần Toàn Quốc - 2015
Hội Đủ Điều Kiện Triễn Lãm Khoa Học của Tiểu Bang
Thắng Cuộc Thi Nghệ Thuật của Tiểu Bang – 2014
Thắng Giải Lớn Cuộc Thi Bích Chương OPCD 911 – 2014
Những giải Quán Quân Cuộc Thi Bóng Chuyền – 2016

Hãy ghi danh học sinh qua OneApp tại enrollnola.org và
nhớ xếp hạng Trường Đặc Quyền Einstein #1!

www.einsteincharter.org

Trường Đặc Quyền Einstein tìm cách để bảo đảm rằng các giáo viên, nhân viên điều hành và học sinh từ những
nhóm không có đại diện được phục vụ theo chương trình tài trợ của chúng tôi bởi Chương Trình Các Trường Đặc
Quyền của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Tất Cả những cuộc họp được tổ chức tại các khu vực cho người khuyến tật tiếp
cận được và những người có liên quan nên liên lạc với chúng tôi ở số 504-503-0470 để có sự sắp xếp đặc biệt.

