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Job Fair February 29, 2020 
We are hiring caring and dedicated staff to prepare our students for success in school and in life. Come learn more 
about our credentialed and classified positions at the Job Fair! We are looking for:  

 Special Day Class Teachers  
 Inclusion Specialist 
 School Nurse  
 School Psychologists 
 Speech Language Pathologists 
 Board Certified Behavior Analyst 
 Special Education Paraprofessionals  

 
Why Franklin-McKinley? 
There are many reasons to work in Franklin-McKinley School District including our generous signing bonus, 
competitive salaries, Federal Loan Forgiveness, culturally diverse community, and induction program. We invite 
you to come and explore the possibilities on February 29th from 9:00am to 12:00pm at the District Service Center 
(645 Wool Creek Drive). Please share this opportunity with anyone looking for a career in education. Bring your 
resume and come explore the possibilities! For more information, please call (408) 283-6052. 
 

Feria de empleos el 29 de febrero, 2020 
Estamos contratando personal atento y dedicado para que preparen a los alumnos para que tengan éxito en la 
escuela y en la vida. Venga y conozca más acerca de los puestos vacantes clasificados y con credenciales en la feria 
de empleos. Buscamos: 

 Maestros de Dia de clase especial 
 Especialista en inclusion 
 Enfermera escolar  
 Psicologos escolares 
 Patólogos del habla y del lenguaje 
 Analista del comportamiento certificado 
 Para profesionales de educación especial 

 
¿Porque Franklin-McKinley? 
Hay muchas razones para trabajar en el Distrito Escolar Franklin-McKinley, incluyendo nuestros generosos bonos 
de contratación, salarios competitivos, condonación del préstamo federal, diversidad cultural de la comunidad, y el 
programa de introducción social a la cultura escolar.  
Lo invitamos a que venga y explore las posibilidades el 29 de febrero de las 9:00 am a las 12:00 pm en el  District 
Service Center (645 Wool Creek Drive). Por favor, comparta esta oportunidad con todas las personas que estén 
buscando una carrera en la educación. Traiga su currículo y venga a explorar todas las posibilidades! Para mas 
informacion, por favor llame al (408) 283-6052.  
 

Hội chợ Việc làm ngày 29 tháng 2, 2020 
Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên quan tâm và yêu nghề để chuẩn bị cho sự thành công của các học sinh ở 
trường học và trong cuộc sống. Hãy đến tìm hiểu thêm về các công việc giảng dạy và công việc trợ giúp tại Hội chợ 
Việc làm! Chúng tôi đang tuyển các vị trí:   

 Giáo viên Lớp Đặc Biệt Ban Ngày   
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 Chuyên viên Hội nhập  
 Y tá Trường học   
 Tâm lý gia Trường học  
 Chuyên viên Trị liệu Nói và Ngôn ngữ  
 Chuyên viên Phân tích Hành vi B 
 Trợ giáo Giáo dục Đặc biệt   

 
Tại sao chọn Franklin-McKinley? 
Có nhiều lý do để làm việc trong Học Khu Franklin-McKinley bao gồm tiền thưởng rộng rãi, tiền lương cạnh tranh, 
Chương trình Giảm nợ Liên bang, cộng đồng đa văn hóa, và chương trình hướng dẫn. Chúng tôi mời quý vị đến và 
khám phá các cơ hội vào ngày 29 tháng 2 từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa tại Trung Tâm Dịch Vụ Học Khu (645 Wool 
Creek Drive). Hãy chia sẻ cơ hội này đến những ai đang tìm kiếm các công việc trong lãnh vực giáo dục. Đem theo 
resume và đến tìm kiếm các cơ hội! Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi (408) 283-6052.  
 
 


