
Escuelas con personal completo: maestros, enfermeras, consejeros, psicólogos, bibliotecarios y más
Menos alumnos por aula
Mejores salarios para contratar y retener a los educadores 
Apoyo para la Educación Especial, Escuelas Comunitarias y el Programa de Logro de 
Estudiantes de Raza Negra

FALTAN 3,958 EDUCADORES EN LAUSD

@UTLAnow

MARZO 15 A LAS 4:30 PM
PROTESTA MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN

GRAND PARK (ENFRENTE DE CITY HALL)

Exige que Carvalho invierta en nuestras escuelas YA.

El distrito está acumulando casi $5 mil millones en reservas en lugar de contratar y retener
educadores y crear condiciones para que todos los estudiantes puedan prosperar:

¡Al comienzo del año escolar el Supt. Carvalho de LAUSD dijo que LAUSD tenía menos de 200
posiciones de educadores disponibles cuando resulta que en realidad hay 3,958 posiciones de
educadores vacantes!

Fully Staffed Schools with Teachers, Nurses, Counselors, Psychologists, Librarians, and More 
Smaller Class Sizes 
Higher Pay to Hire & Keep Educators 
Support for Special Education, Community Schools, & 
the Black Student Achievement Plan

LAUSD IS SHORT 3,958 EDUCATORS

MARCH 15 @ 4:30 PM
BEYOND RECOVERY CITYWIDE RALLY 
GRAND PARK (ACROSS FROM CITY HALL)

At the beginning of the school year, LAUSD Supt. Carvalho claimed LAUSD had less than 200
educator vacancies when it turns out there are actually 3,958 unfilled educator positions!

Demand Carvalho invest in our schools NOW.

The district is hoarding almost $5 billion in reserves instead of hiring and keeping educators
and creating conditions for all students to thrive:



@UTLAnow

Полностью укомплектовать школы преподавателями, медсестрами, консультантами,
психологами, библиотекарями и т. д..
Уменьшить наполняемость классов
Повысить зарплату, чтобы нанимать и удерживать педагогические кадры 
Оказывать поддержку специальному  образованию,  муниципальным школам, и Программе
повышения успеваемости чернокожих учащихся 

В ОБЪЕДИНЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОКРУГЕ ЛОС-АНЖЕЛЕСА
НЕ ХВАТАЕТ  3,958 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В начале учебного года начальник школьного округа Лос-Анжелеса (LAUSD) Альберто Карвальо
заявил, что в округе имеется менее 200 вакансий для педагогов, в то время как оказалось, что на
самом деле не хватает 3 958 педагогических работников!

15 МАРТА В 16:30
платформа “Beyond Recovery организует

общегородской митинг
 Гранд-парк (напротив мэрии)

Требуйте от Карвальо инвестировать в наши школы  уже СЕЙЧАС

Округ накапливает почти 5 миллиардов долларов в резерве вместо того, чтобы нанимать и
удерживать педагогов, создавая условия для успешной учебы всех учащихся, а именно:

ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԸ
ԹՎՈՎ 3,958 ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԻ

ՄԱՐՏԻ 15-ին, ժամը 16:30-ին
«Բիյոնդ Րիքավըրի» համաքաղաքային հանրահավաք
Գրենդ Փարկ (Քաղաքապետարանի դիմացից)

Ուսումնական տարեսկզբին տեսուչ Ալբերտո Կարվալյոն պնդում էր, որ Լոս Անջելեսի Միացյալ
Դպրոցական Շրջանում կար 200-ից պակաս մանկավարժի թափուր աշխատատեղ, մինչդեռ պարզվեց,
որ իրականում կա 3958 մանկավարժական թափուր հաստիք:

Պահանջեք Կարվալյոյից ներդրումներ կատարել մեր դպրոցներում ՀԻՄԱ: 

Լիովին համալրված դպրոցներ՝ ուսուցիչներով, բուժքույրերով, խորհրդատուներով, հոգեբաններով,
գրադարանավարներով և այլն
Ավելի ցածր դասաչափեր

Ավելի բարձր վարձատրություն մանկավարժներ ընդունելու ևպահելու համար
Աջակցություն Հատուկ կրթության, համայնքային դպրոցների և
սևամորթաշակերտներինվաճումների ծրագրին

Շրջանը կուտակում է գրեթե 5 միլիարդ դոլարի պահուստ մանկավարժներ աշխատանքի ընդունելու,
պահելու և պայմաններ ստեղծելու համար, որպեսզի բոլոր ուսանողների մոտ աճ ապահովվի.


