
 
 

JOB DESCRIPTION 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 
Job Title:    Cross Campus AP Calculus Teacher 
Vị trí:             Giáo viên bộ môn Toán Giải tích AP – Liên trường 
 
School: EMASI Group of Schools  
Trường:          Hệ thống trường EMASI 
 
Reports to:  Managing Directors  
Báo cáo cho:   Giám đốc Điều hành 

 

JOB OVERVIEW | TỔNG QUAN CÔNG VIỆC 

The cross-campus AP Calculus Teacher will teach courses pertaining to mathematical concepts, 
statistics, and actuarial science and to the application of original and standardized mathematical 
techniques in solving specific problems and situations at both EMASI campuses. This teacher will 
implement best practices in math pedagogy, use of manipulatives, modeling, problem-solving, math 
talk, collaborative learning, complex math tasks, etc. The teacher will also foster strong mathematical 
reasoning, argument, and writing skills in students while balancing instruction in conceptual and 
procedural math. In addition, this teacher’s responsibilities may also include Pre-AP and/or SAT 
teaching.  

Giáo viên Giải tích AP liên trường (hai trường EMASI) phụ trách các giờ dạy khái niệm toán học, 
thống kê, khoa học tính toán, cách ứng dụng các phương pháp toán học nguyên bản và chuẩn hóa 
để giải các bài toán hoặc xử lý tình huống toán học. Giáo viên tận dụng các phương pháp tối ưu của 
sư phạm toán, sử dụng học cụ, mô hình, toán đố, tiếp cận đa chiều, học tập hợp tác, toán nâng cao, 
v.v. Bên cạnh việc giảng dạy các kiến thức khái niệm và quy trình toán học, giáo viên cần trau dồi cho 
học sinh các kỹ năng lập luận, tranh biện và kỹ năng viết khi làm toán. Ngoài ra, giáo viên sẽ phụ trách 
giảng dạy Pre-AP và / hoặc SAT khi được phân công. 

RESPONSIBILITIES & DUTIES | TRÁCH NHIỆM & NHIỆM VỤ 

Main responsibilities and duties include: 
Trách nhiệm và nhiệm vụ chính bao gồm: 

• Embody to the lessons the characteristics that the school wishes the students to uphold, 
especially respect, academic and personal excellence, global understanding 
Truyền tải qua bài giảng những giá trị mà nhà trường hướng đến, đặc biệt là sự tôn trọng, sự 
xuất sắc trong học tập và cá nhân, sự hiểu biết toàn cầu 

• Document all syllabi, lesson plans, assignments, and other curricular materials 
Lưu trữ tài liệu giáo trình, kế hoạch bài học, bài tập và các tài liệu ngoại khóa khác 

• Work closely with the Managing Director, AP Coordinator, University Counsellor and others to 
develop and implement strategies for all students to reach their academic goals 
Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc điều hành, Điều phối viên AP, Cố vấn Giáo dục Đại học… để 
phát triển và thực hiện kế hoạch để học sinh đạt được mục tiêu học tập 

• Reinforce school-wide rules and expectations in the classroom and lesson planning 
Duy trì các quy định, giữ vững chuẩn mực của nhà trường về quản lý lớp học và lập giáo án  



 
• Communicate effectively and maintain strong relationships with students, families and 

colleagues 
Giao tiếp hiệu quả và duy trì mối quan hệ bền chặt với học sinh, gia đình và đồng nghiệp 

• Assist in the design and implementation of research-based curriculum 
Hỗ trợ thiết kế và thực hiện chương trình giảng dạy dựa trên nghiên cứu 

• Maintain the school culture of high academic and behavioral expectations through continuous 
reflection  
Thường xuyên đóng góp ý kiến, qua đó góp phần giữ vững văn hóa nhà trường nhằm duy trì 
các chuẩn mực cao về kết quả học tập và hành vi ứng xử trong trường học 

• Use detailed data analysis of student performance to inform best practices 
Sử dụng các dữ liệu phân tích chi tiết về kết quả học tập của học sinh để đưa ra các phương 
pháp dạy học tối ưu 

• Assist in student arrival and departure, transitions between class periods, and lunch periods 
Hỗ trợ học sinh khi đến trường và tan học, khi chuyển tiếp giữa các tiết học và thời gian ăn 
trưa 

 
And other tasks as assigned by the Managing Directors. 
Và các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc điều hành. 

 
 JOB REQUIREMENTS | YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

Qualifications | Trình độ:           

• Bachelor’s Degree required in Mathematics or a related field, Master’s Degree preferred 
Yêu cầu bằng Cử nhân về Toán học hoặc lĩnh vực liên quan, ưu tiên bằng Thạc sĩ 

• Qualified teaching degree is preferred 
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giảng dạy 

• Excellent English 
Thông thạo tiếng Anh  

 
Experience | Kinh nghiệm:                   

• At least three years’ experience teaching the AP program 
Ít nhất ba năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình AP 

• Experienced classroom teacher with demonstrated, quantifiable and objective student  
performance gains that surpass state or local averages 
Giáo viên đứng lớp giàu kinh nghiệm, thể hiện ở thành tích của học sinh đạt trên mức 
trung bình của tiểu bang hoặc địa phương 

• Experience in working with a variety of learning abilities  
Kinh nghiệm phụ trách lớp học với nhiều trình độ khác nhau  

• Familiarity and confidence with SAT teaching a plus 
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và tự tin dạy SAT 

 

Skills | Kỹ năng: 

• Unwavering in pursuit of excellence  
Không ngừng theo đuổi sự xuất sắc 



 
• Results-driven educator with a commitment to standards-based curriculum and the use of 

data and assessments to drive instructional decisions 

Giảng dạy có mục tiêu, cam kết đối với tiêu chuẩn mà chương trình giảng đưa ra, biết 
sử dụng dữ liệu và đánh giá để đưa ra quyết định trong giảng dạy 

• Good problem-solving ability and good judgment 

Khả năng giải quyết vấn đề tốt và khả năng phán đoán tốt 

• Ability to work collaboratively with colleagues, students, families, and community  

Cộng tác tốt với đồng nghiệp, sinh viên, gia đình và cộng đồng 

• Ability to be creative, resourceful, and reflective 

Sáng tạo, tháo vát và thấu đáo  

• Strong interpersonal skills 

Kỹ năng giao tiếp tốt  

• Professional demeanor, strong work ethic, detail-driven work style with excellent 
organizational skills 

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, giữ vững đạo đức nghề giáo, chú trọng tiểu tiết, 
kỹ năng tổ chức xuất sắc 

 
 
 

Chữ ký Nhân viên: 
Staff’s signature:  

Ngày: 
Date:  

Chữ ký Quản lý: 
Line Manager’s signature: 

 
 

Ngày: 
Date:  

Chữ ký đại diện BP. 
HCNS: 
HR Department:  

Ngày: 
Date:  

 


