Bạn có thấy bạn
ở giữa chúng tôi
không?
Hãy gởi sơ yếu lý lịch và
thư xin việc cho

recruitment@einsteincharter.org

Chúng tôi là ai
• Tổ Hợp Nhóm Einstein (gồm những Trường Đặc Quyền Einstein)
là một hệ thống đang phát triển, có thành tích cao, miễn học phí, các
trường thâu nhận tất cả học sinh và phục vụ cộng đồng vùng Đông
New Orleans.
• Einstein hiện nay có 4 trường – Village de l’Est (Dự Bị Mẫu Giáo
đến lớp 5), Sherwood Forest (Dự Bị Mẫu Giáo đến lớp 5), Trường
Phổ Thông Cấp 2 (từ lớp 6 đến lớp 8) và Trường Trung Học (lớp 9
sẽ bắt đầu vào mùa thu 2016).
• Nhiệm vụ của Trường Einstein là làm tăng thành tích đáng kể của
học sinh bằng cách cung cấp một nền giáo dục có tính cách cạnh
tranh.
• Học sinh Einstein được an toàn, có trách nhiệm, biết kính trọng và
sẵn sàng học hỏi.
Chúng tôi cung cấp những gì
• Thực hành nghề nghiệp của quý vị trong môi trường hợp tác tập
trung vào việc phát triển chuyên môn liên tục.
• Một môi trường an toàn, tôn trọng và khích lệ cho học sinh, giáo
chức và nhân viên.
• Có khả năng tạo nên một sự khác biệt thực sự và lâu dài trong đời
sống của các học sinh chúng tôi bằng cách làm thấm nhuần tình
yêu học tập.
• Tập thể học sinh và nhân viên đa dạng.
• Chương trình học STEM.
• Tiền lương và những quyền lợi tùy theo khả năng.
Những thành tích của chúng tôi:
• Được công nhận Trường Đặc Quyền có Chất Lượng Cao của Bộ
Giáo Dục Hoa Kỳ.
• Thắng được giải thưởng “Kiểu Mẫu Giáo Dục” của Liên Minh
Giáo Dục Boys of Colors.
• Được giải 2014 Trường có “Thành Tích Cao, Thiếu Thốn Cao” của
Ty Học Chánh Louisiana.
• Tỷ lệ thi đậu Toán Đại Số I là 100% cho năm 2012, 2013, 2014 và
2015.
Các Trường Đặc Quyền Einstein tìm cách đảm bảo rằng các giáo viên, các nhân viên quản trị và học sinh từ các nhóm thiếu đại diện
được phục vụ theo chương trình của chúng tôi và được tài trợ bởi Chương Trình Trường Đặc Quyền của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Tất cả
các cuộc họp được tổ chức tại các địa điểm người khuyến tật có thể tiếp cận được và những người có liên quan nên liên lạc với chúng
tôi ở số 504-503-0470 để sắp xếp .

Muốn biết thêm thông tin về các Trường Đặc Quyền Einstein, xin hãy vào trang mạng einsteincharter.org

