LPS Family Update 10/9/2020
Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln,
Có một vài cập nhật quan trọng cho quý vị tuần này liên quan đến lịch học của
học sinh. Quý vị có thể tiếp tục tra trang mạng đặc biệt của chúng tôi để có thông
tin cập nhật: lps.org/coronavirus.
Cảm ơn sự thông hiểu, kiên nhẫn và ủng hộ không ngừng của quý vị. Nếu quý vị có
bất kì câu hỏi hoặc lo ngại nào, xin hãy liên lạc với nhà trường hoặc qua trang mạng
của chúng tôi bằng cách nhấp vào nút màu xanh dương “Contact Us”.

TIN NHẮC: Lịch học của học sinh từ 12-16 tháng 10
Thứ Hai, 12 tháng 10
● Mầm Non- Lớp 8 : các lớp học bình thường
● Trung Học Phổ Thông (Lớp 9- Lớp12) Ngày A: Học sinh trong nhóm A đi
học trực tiếp. Học sinh nhóm B học qua Zoom.
Thứ Ba, 13 tháng 10
● Mầm Non- Lớp 8 : các lớp học bình thường
● Trung Học Phổ Thông (Lớp 9- Lớp12) Ngày A: Học sinh trong nhóm A đi
học trực tiếp. Học sinh nhóm B học qua Zoom.
Thứ Tư, 14 tháng 10
● Mầm Non- Lớp 8 : các lớp học bình thường
● Trung Học Phổ Thông (Lớp 9- Lớp12) Ngày A: Học sinh nhóm A học trực
tiếp. Học sinh nhóm B học qua Zoom (tan học sớm)
Thứ Năm, 15 tháng 10
● Mầm Non- Lớp 5: NGHỈ HỌC (Ngày họp lên kế hoạch giảng dạy)
● Lớp 6- Lớp 8 : các lớp học bình thường
● Trung Học Phổ Thông (Lớp 9- Lớp12) Ngày B: Học sinh trong nhóm B vào
học trực tiếp. Học sinh nhóm A học qua Zoom.

Thứ Sáu, 16 tháng 10
● Mầm Non- Lớp 12: NGHỈ HỌC, Kì Nghỉ Thu

CẬP NHẬT: Học sinh trung học sẽ tiếp tục lịch học 3/2 từ đầu
quý 2
Sau khi họp với Sở Y Tế Quận Lancaster – Lincoln và khảo sát ý kiến gần đây nhất về
điều kiện để lan truyền COVID trong cộng đồng, chúng tôi đã quyết định giữ lịch học 3/2
cho học sinh trung học bắt đầu từ quý 2 vào ngày 19 tháng 10.
Khi chúng tôi thông báo về khả năng trở lại lịch học bình thường, chúng tôi đã có nói rằng
nó sẽ tùy thuộc vào tình hình cộng đồng ở thời điểm đó. Mặc dù các quy trình an toàn của
chúng ta đang hiệu quả và trường học là một nơi rất an toàn cho học sinh, chúng tôi muốn
làm phận sự của mình trong Lincoln để giúp giảm nguy cơ lan truyền bệnh.
Chúng tôi biết rằng nơi tốt nhất cho mọi học sinh học tập là các phòng học của chúng ta.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tình hình cộng đồng với Sở Y Tế Quận Lancester – Lincoln.
Để giúp gia đình sắp xếp, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo thay đổi lịch trong các tin nhắn
gia đình 10 ngày trước khi có thể có thay đổi.

Giáo Dục Đặc Biệt – bậc trung học phổ thông
Nếu quý vị có bất kì câu hỏi nào về việc con em quý vị đi học tại trường 5 ngày 1
tuần thay vì theo lịch 3/2 của học sinh trung học phổ thông, xin hãy liên lạc điều
phối viên chương trình giáo dục đặc biệt tại trường của con em.

Thông tin về quý 2 cho gia đình học sinh học từ xa
Tất cả những học sinh đã chọn học từ xa vào đầu năm học sẽ tiếp tục học từ xa
trong quý 2. Trên giấy yêu cầu học từ xa, nếu quý vị đã chọn cho con em học từ xa
chỉ cho quý 1, quý vị không cần phải làm gì thêm để tiếp tục học từ xa trong quý 2.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cho con em quý vị học từ xa. Nếu quý vị muốn con em quý vị
trở vào trường học trực tiếp trong quý 2, xin hãy liên lạc với văn phòng trường.
Xin lưu ý: Khi đổi từ học trực tiếp sang học từ xa thường cần 2 ngày để nhà trường
xử lí yêu cầu. Việc này cho phép nhân viên chuẩn bị cho con em quý vị.

Chọn học từ xa
Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh có thể thay đổi và quý vị có thể chọn bắt đầu học từ
xa cho con em. Chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị cân nhắc lựa chọn này cẩn thận và
theo thay đổi này lâu dài. Chúng tôi không thể phục vụ một cách hiệu quả học sinh
nhảy tới nhảy lui giữa học từ xa và học trực tiếp mỗi ngày hoặc thậm chí nửa ngày.
Những học sinh thay đổi thường xuyên có thể bị mất bài học quan trọng. Học sinh
học trực tiếp có thể học bù phần bài học các em bị mất như trước đây các em vẫn
thường làm. Để biết thêm thông tin, xin hãy liên lạc với nhà trường. Cảm ơn quý vị
tiếp tục thông cảm và kiên nhẫn.

Mở Camera trong lúc học từ xa
Mặc dù chúng tôi hiểu rằng vì vài nguyên nhân, học sinh có thể tắt camera trên
Zoom trong lúc học (giữ riêng tư, mệt mỏi khi học qua Zoom, đang làm việc phải
làm cho gia đình...) nhưng chúng tôi vẫn muốn dành một chút thời gian và chia sẻ
các lợi ích để khuyến khích con em quý vị mở camera trong lúc học.
1. Giáo viên báo cáo rằng những học sinh có mở camera lên thường ham mê học
hơn và thường thành công hơn về học vấn.
2. Giáo viên thường xem cử chỉ và nét mặt của học sinh để điều chỉnh cách giảng
dạy. Khi con em quý vị học trực tiếp, giáo viên có tài nhận biết các biểu hiện trên
mặt, nhíu mày hoặc vẻ không hiểu. Các biểu hiện này cho giáo viên tín hiệu là họ
có thể cần thêm ví dụ, giải thích thêm hoặc cho ý kiến.
3. Giáo viên thường yêu cầu học sinh đưa ngón tay cái lên/ xuống, gật đầu, giơ số
ngón tay hoặc các cử chỉ khác để kiểm tra sự tập trung và hiểu bài của học sinh. Mở
camera lên sẽ cho phép con em quý vị tham gia vào các cơ hội này để trả lời và giữ
con em tập trung vào bài học.
4. Nhìn thấy mặt là cách chúng ta xây dựng các mối quan hệ. Điều này đúng cho cả
mối quan hệ giữa giáo viên – học sinh lẫn các mối quan hệ giữa học sinh – học sinh.
Khi con em quý vị tắt camera, có khả năng các em ít tương tác với bạn bè và xây
dựng các mối quan hệ này.

Tuy cũng có lúc con em quý vị cần tắt camera nhưng chúng tôi hy vọng quý vị sẽ
khuyến khích con em quý vị mở camera nhiều nhất có thể để giúp thúc đẩy việc học
và xây dựng các mối quan hệ.
Nếu quý vị có câu hỏi hoặc lo ngại, xin hãy liên lạc với giáo viên của con em

Bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh LPS
Do dịch bệnh, USDA tài trợ bữa ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho mọi học sinh bằng
nguồn quỹ liên bang cho đến khi hết nguồn quỹ này. Mọi học sinh LPS đang học
mầm non – lớp 12 và học sinh Independence Academy sẽ được cung cấp bữa sáng
và bữa trưa miễn phí bắt đầu từ thứ Hai, 14 tháng 9, 2020.
Để được ăn miễn phí trong trường:
● Học sinh phải chọn một phần trái cây hoặc rau củ cùng với tối thiểu 2 món
khác của khẩu phần ăn (thịt, ngũ cốc, sữa, trái cây, rau củ).
● Học sinh không lấy trái cây hoặc rau củ kèm với món khác của bữa ăn sẽ bị
tính tiền theo giá của đồ ăn tự chọn.
● Học sinh chọn pizza và sữa sẽ cần trả tiền cho các món này vì không có trái
cây hoặc rau củ.
● Học sinh có thể chọn 5 món của phần ăn.
● Học sinh vẫn sẽ có thể chọn mua các món tự chọn bao gồm sữa, món ăn
chính thứ hai bằng tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản tiền ăn.
LPS sẽ liên lạc với gia đình khi chương trình sắp kết thúc để gia đình có kế hoạch
quanh việc mua đồ ăn sáng và ăn trưa.
Xin nhắc, gia đình phải tiếp tục điền đơn xin bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá
trong trường cho năm học 2020-2021. Quý vị có thể truy cập đơn tại
https://home.lps.org/ns/free-reduced/.
Đồ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh học từ xa cũng sẽ miễn phí.

TIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%
LPS đang có đồ ăn trong tuần cho học sinh lớp mầm non - lớp 12 học từ xa 100%
để gia đình đến lấy vào thứ Hai hàng tuần từ 5:30 chiều đến 6:30 chiều tại 3 địa
điểm.
Ngày phân phối đồ ăn tuần tới cho học sinh học từ xa 100% sẽ là ngày thứ Hai,
12 tháng 10.

Bắt đầu có đồ ăn theo thực đơn mới từ 19 tháng 10!!!
Chúng tôi thêm các món như bánh quesadillas của Mễ, bánh Hawaiian pizza, cánh
gà sốt mật ong, bánh mì que và bánh mì kẹp cá.
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin.

TIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%
LPS đang có đồ ăn trong tuần cho học sinh lớp mầm non - lớp 12 học từ xa 100%
để gia đình đến lấy vào thứ Hai hàng tuần từ 5:30 chiều đến 6:30 chiều tại 3 địa
điểm.
Ngày phân phối đồ ăn tuần tới cho học sinh học từ xa 100% sẽ là ngày thứ Hai,
28 tháng 9.
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.

Hãy xem thử báo Community News của chúng ta số tháng 10!!
Community News là bản tin phát hành hàng tháng của chúng ta. Báo cung cấp cho
gia đình thông tin về các tổ chức phi vụ lợi trong cộng đồng và cơ quan chính phủ
đang cung cấp các chương trình và dịch vụ cho học sinh và gia đình. Cũng có nhiều
câu chuyện từ khắp Các Trường Công Lập Lincoln.
Nhấp vào đây để đọc ấn bản tháng 10 của Community News.

