
Cập nhật cho gia đình LPS -  16/10/2020 
 

Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln, 

 

Chúng ta vừa chính thức vượt qua cuối quý 1! Cảm ơn sự và kiên nhẫn và ủng hộ không 

ngừng của quý vị trong khi chúng ta làm việc cùng nhau để vượt qua thời kì dịch bệnh 

này. 

 

Chúng tôi tiếp tục gởi cập nhật hàng tuần để thông tin đến quý vị các nhắc nhở và thay 

đổi quan trọng. Xin hãy tiếp tục xem trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin cập 

nhật: lps.org/coronavirus. 

 

Nếu quý vị có bất kì câu hỏi hoặc lo ngại nào, xin hãy liên lạc với nhà trường hoặc vào 

trang mạng của chúng tôi và nhấp chuột vào nút màu xanh dương “Contact Us”. 

Các lớp đặc biệt của học sinh tiểu học trong quý 2  

Bắt đầu từ quý 2, ngày 19 tháng 10, học sinh các trường tiểu học sẽ bắt đầu học các lớp mỹ thuật, 

âm nhạc, thư viện và vi tính ở phòng dành cho các môn đặc biệt. Môn Thể Dục sẽ tiếp tục học 

ngoài trời khi có thể, hoặc trong phòng tập thể thao. Nhân viên trường sẽ tiếp tục theo đề nghị 

của Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln để giữ an toàn cho mọi học sinh.  

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 lớp 

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. 

https://bigfile.lps.org/coronavirus/
https://www.lps.org/connect/now


● 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/ 

 

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.    

Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.  

Ngày phân phố đồ ăn tuần này cho học sinh học từ xa 100% sẽ là thứ Hai, 19 tháng 

10.  

Bắt đầu có đồ ăn theo thực đơn mới từ ngày 19 tháng 10!!!  

Chúng tôi thêm các món như bánh quesadillas kiểu Mễ Tây Cơ, 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.  

Lời khuyên tổ chức lễ hội mùa thu từ Sở Y Tế Quận Lancaster - 

Lincoln 

Tháng Mười nghĩa là tháng của lễ hội và sum họp. Xin hãy xem các nhắc nhở và lời 

khuyên về an toàn này  từ Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln về cách tổ chức ăn mừng 

một cách an toàn.   

https://home.lps.org/ns/free-reduced/
https://home.lps.org/ns/free-reduced/
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/resident-resources.htm#safe-halloween
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/resident-resources.htm#safe-halloween

