Einstein Families and Friends:
The Einstein Board CEO Search Committee invites members of the Einstein Community to a forum to be
held in the auditorium at Sarah Towles Reed on Tuesday, January 29th at 6:00 PM to introduce the finalists
for the CEO position. Students, parents, and members of the Einstein community may submit questions in
writing ahead of time for candidates to address via email, text or paper up until 5:00PM on Friday, January
25th. Your questions will serve as the inspiration for discussion topics at the forum. After the forum, there
will be an opportunity for community members to leave written input on the candidates. We look forward to
involving our stakeholders in the search process!
Email: ceoquestions@einsteincharterstchools.org
Text: 504.920.8484
Boxes with paper forms will be placed in all school offices and finalists to participate in the forum will be
announced this week.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Familias y amigos de Einstein:
El Comité de Búsqueda del Director Ejecutivo de la Junta Directiva de Einstein invita a los
miembros de la Comunidad de Einstein a un foro que se llevará a cabo en el auditorio de la
Escuela Sarah Towles Reed el Martes 29 de Enero a las 6:00 PM para presentar a los finalistas
para el puesto de Director Ejecutivo. Los estudiantes, los padres y los miembros de la comunidad
de Einstein pueden enviar sus preguntas por escrito con anticipación para que los candidatos las
envíen por correo electrónico, texto o documento hasta las 5:00 p.m. del Viernes 25 de Enero.
Sus preguntas servirán como inspiración para los temas de discusión en el foro. Después del
foro, habrá una oportunidad para que los miembros de la comunidad dejen comentarios por
escrito sobre los candidatos. ¡Esperamos involucrar a nuestros grupos de interés en el proceso
de búsqueda!
Correo electrónico: ceoquestions@einsteincharterstchools.org Texto: 504.920.8484
Las cajas con formularios en papel se colocarán en todas las oficinas escolares y los finalistas
para participar en el foro se anunciarán esta semana.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gia đình Einstein và bạn hữu thân mến,
Ban điều hành của Einstein kính mời qúy vị đến tham dự cuộc họp tuyển lựa Giám Đốc Điều
Hành vào thứ Ba, ngày 29, tháng 1, 2019 lúc 6:00giờ chiều tại khán phòng trường trung học
Einstein để giới thiệu với qúy vị những thành viên ở vòng trung kết của chức vụ Giám Đốc Điều
Hành Einstein. Học sinh, phụ huynh, cũng như cộng đồng có thể gửi câu hỏi cũng như mọi thắc
mắc gì qua email, text, hoặc trên giấy trước 5:00giờ chiều thứ sáu, ngày 25, tháng 1. Những câu
hỏi và thắc mắc nhận được sẽ là chủ đề cho cuộc thảo luận. Sau phần thảo luận là cơ hội để
cộng đồng có thể viết ra và gửi lại cho chúng tôi cảm nghĩ của quý như thế nào về mỗi thành
viên. Chúng tôi rất mong sự cộng tác và có mặt cũa quý vị trong ngày này.
Email: ceoquestions@einsteincharterstchools.org

Text: 504.920.8484

Hộp thư và mẫu đơn có sẵn tại các văn phòng. Mọi thành viên vaò vòng trung kết sẽ được thông
báo trong tuần này.

