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 ****************************************************************************************
Đăng Ký và đến Phỏng Vấn ngay hôm nay để có cơ hội nhận lớp miễn phí và nhiều ưu đãi
khác!
Cách thức đăng ký làm Gia Sư và Giáo Viên tại giasuabc.com.vn
Bước 1: Đăng kí làm gia sư trên web
Các bạn vào web:  www.giasuabc.com.vn  và truy cập vào mục đăng kí làm gia sư tại đây  và
điền thông tin đầy đủ và chính xác với 
giasuabc.com.vn
Bước 2: Phỏng vấn, kiểm tra 
Sau khi các bạn đăng kí thông tin trên web http://giasuabc.com.vn/ các bạn thu xếp thời gian
qua giasuabc.com.vn để phỏng vấn, kiểm tra. Nội dung phỏng vấn, kiểm tra bao gồm trình độ
chuyên môn, các kĩ năng và phương pháp dậy, học hiệu quả. Lưu ý: Khi qua các bạn thông báo
trước cho giasuabc.com.vn để sắp xếp.

  

 - Các bạn đang là sinh viên khi qua mang theo: CMDN bản gốc kèm bản sao công chứng
CMND, Thẻ sinh viên bản gốc kèm bản sao công chứng thẻ sinh viên, 1 ảnh chân dung 3x4,
bản gốc những chứng chỉ, giấy khen, bằng khen kèm bản sao công chứng ( nếu có) 

  

- Các bạn đã ra trường khi qua các bạn chuẩn bị và mang theo 1 túi hồ sơ gồm: Bản sơ yếu lý
lịch, 1 ảnh chân dung 3x4, 1 bản sao công chứng CMND, bản sao công chứng văn bằng,
chứng chỉ, bản sao công chứng giấy khen, bằng khen (nếu có).
Lưu ý: Giasuabc.com.vn không chấp nhận những giấy tờ không có công chứng

  

Bước 3: Thông báo và phân loại.
Sau khi các bạn qua giasuabc.com.vn phỏng vấn và kiểm tra chúng tôi sẽ đánh giá, phân loại
và xếp các bạn theo các mức:
- Gia sư
- Gia sư giỏi
+ Trình độ A
+ Trình độ B
+ Trình độ C 
- Giả sư tài năng 
+ Trình độ A 
+ Trình độ B
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+ Trình độ C
Dựa vào thông tin, kết quả phỏng vấn, kiểm tra chúng tôi sẽ đăng thông tin các bạn lên web:
giasuabc.com.vn

Bước 4: Quy trình giao lớp 

Khi các bậc phụ huynh, các em học sinh và học viên có yêu cầu. Dựa trên yêu cầu đó
giasuabc.com.vn sẽ sàng lọc và lựa chọn các bạn phù hợp nhất để giao lớp  và sẽ liên hệ với
các bạn qua giasuabc.com.vn trao đổi chi tiết về lớp kí hợp đồng và nhân lớp

  

-Nếu các bạn là gia sư và chưa qua giasuabc.com.vn phỏng vấn, kiểm tra trước đó thi mức phí
nhận lớp của các bạn là: 50% của tháng lương đầu tiên 
-Nếu các bạn là gia sư thi mức phí nhận lớp của các bạn là: 45%
-Nếu các bạn là gia sư giỏi trình độ A mức phí nhân lớp của các bạn là: 40%
-Nếu các bạn là gia sư giỏi trình độ B mức phí nhân lớp của các bạn là: 35%
-Nếu các bạn là gia sư giỏi trình độ C mức phí nhân lớp của các bạn là: 30%
-Nếu các bạn là gia sư tài năng trình độ A phí nhân lớp của các bạn là: 25%
-Nếu các bạn là gia sư tài năng trình độ B phí nhân lớp của các bạn là: 20%
-Nếu các bạn là gia sư tài năng trình độ C phí nhân lớp của các bạn là: 15%

  

lưu ý: khoản phí nhân lớp ban đầu này các bạn sẽ đóng cho giasuabc.com.vn trước khi nhận lớp

  

-Nếu các bạn thuộc diện chính sách thì sẽ được miễn giảm theo quy định tại đây .

  

Giasuabc.com.vn sẽ thu phí từ gia đình và trả lương các bạn gia sư

  

Bước 5:  Quản lý gia sư và lớp học

  

Sau khi gia sư đã được nhân lớp giasuabc.com.vn sẽ quản lý gia sư và lớp học. Gia sư sẽ được
tham gia các câu lạc bộ dưới sự quản lý của giasuabc.com.vn. Các câu lạc bộ này sẽ là nơi các
bạn gia sư cùng ban lãnh đạo của giasuabc.com.vn chia sẻ, trao đổi, sáng tạo và thực nghiệm
về các kĩ năng và phương pháp học tập hiệu quả.  Chúng tôi sẽ đánh giá và phân loại lại các
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bạn gia sư thường xuyên.

Khi các bạn đã nhân lớp tại www.giasuabc.com.vn  sau đó có bất kì thay đổi hay yêu cầu gì từ
gia đinh, học sinh và học viên các bạn liên hệ với giasuabc.com.vn nếu cần thiết các bạn qua
giasuabc.com.vn trao đổi chi tiết chúng tôi sẽ giải quết cho các bạn.

KHEN THƯỞNG: Giasuabc.com.vn sẽ khen thưởng và có những phần quà cho những bạn gia
sư có thành tích giảng dậy giỏi, xuất sắc dựa trên kết quả học tập và đánh giá của học sinh, gia
đình và giasuabc.com.vn.

-Liên hệ:  http://giasuabc.com.vn/
- Trụ sở: Phòng 302, Số 6/6/102 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội

  

- Lịch làm việc: sáng từ 8h00 - 11h00, chiều từ 2h00 - 5h30 tất cả các ngày trong tuần

  

-Điện Thoại: 02466 556 693 - 0973 649 196
-Email: giasuabc.com.vn@gmail.com
-Website:  www.giasuabc.com.vn

  

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC ABC
ABC Education Investment Joint Stock Company
Mã số doanh nghiệp: 0106507287
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