
LPS Family Update 11/20/2020 
Cập nhật gia đình ngày 20/11/2020 
 

 

Quý gia đình LPS, 

 

Chúng tôi muốn nhắc quý vị là tất cả học sinh LPS được nghỉ học tuần tới (23-27 tháng 11). 

Chúng ta chỉ còn lại 3 tuần rưỡi sau kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. Học sinh cấp 2 và cấp 3 vẫn sẽ trở lại lớp 

vào thứ Hai, 30 tháng 11. Học sinh tiểu học sẽ trở lại học vào thứ Ba, 1 tháng 12 vì thứ Hai là 

ngày lên kế hoạch giảng dạy của giáo viên tiểu học. Các dịch vụ giáo dục sớm sẽ tiếp tục trở lại 

vào thứ Ba, 1 tháng 12.  

 

Tuần tới, một số Community Learning Centers sẽ cung cấp chương trình (giữ trẻ) ở một số địa 

điểm. 

 

Ngoài ra, tất cả các trường sở LPS sẽ đóng cửa từ 23-27 tháng 11, trừ Sở Học Chánh mở cửa 

cho cuộc họp Hội Đồng Giáo Dục vào thứ Ba, 24 tháng 11 bắt đầu từ 5:30 chiều đến khi cuộc 

họp kết thúc. Văn phòng các trường sẽ vẫn làm việc qua điện thoại, email trong giờ làm việc 

bình thường vào ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư (23-25 tháng 11). 

 

Với nguy cơ lây truyền COVID ở mức cao, Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln đề nghị mọi người 

nên mang đồ che mặt, vệ sinh tay, giữ khoảng cách vật lý, tự kiểm tra sàng loc và theo dõi các 

triệu chứng khi ở trong cộng đồng hoặc ở trường. Quan trọng là mọi người đều làm theo các 

quy trình này khi ở trong cộng đồng để chúng ta làm phẳng đường cong và tiếp tục phục vụ 

học sinh trong trường. 

 

Các đề nghị của CDC để ăn mừng Lễ Tạ Ơn một cách an toàn có thể tìm thấy tại đây.  

 

Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln vừa xây dựng danh mục sum họp một cách an toàn cho gia 

đình tại đây. 

 

Nếu quý vị hoặc bất kỳ ai sống chung hộ gia đình có triệu chứng, đã tiếp xúc gần với người có 

dương tính COVID-19, đã được hướng dẫn tự cách ly do có kết quả dương tính COVID-19 , 

hoặc được hướng dẫn cách ly để theo dõi do tiếp xúc với người bị COVID-19, xin hãy ở nhà và 

liên lạc với trường của con em quý vị. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/thanksgiving.html
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/pdf/Gatherings_Checklist.pdf
https://lincoln.ne.gov/city/covid19/pdf/Gatherings_Checklist.pdf


Chúng tôi muốn quý vị biết là sở y tế truy tầm các tiếp xúc và phòng y tế các trường sẽ tiếp tục 

làm việc trong tuần tới để liên lạc với những người được xác định là tiếp xúc gần với các trường 

hợp dương tính COVID-19 và có nguy cơ lây nhiễm cao trong các trường của chúng ta. Quan 

trọng là quý vị trả lời khi họ gọi để họ có thể làm công việc truy tầm tiếp xúc một cách hiệu quả.  

 

Quý gia đình, chúng tôi trân trọng sự ủng hộ của quý vị qua tất cả những việc này. Chúng tôi 

biết là thay đổi liên tục có thể gây khó khăn cho gia đình chúng ta. Chúng tôi trân trọng sự kiên 

nhẫn và thông hiểu của quý vị khi chúng tôi biết thông tin mới và tiếp tục điều chỉnh với sự hợp 

tác của sở y tế.  

 

Sau đây là cập nhật hàng tuần với các thông tin và nhắc nhở quan trọng. Đây là mục lục theo 

chủ đề cho quý vị:  

 

● Lịch học của học sinh từ 23 tháng 11 - 4 tháng 12 

● Giấy yêu cầu học từ xa 

● TIN NHẮC: Khảo sát ý kiến về năm học tới 

● Học sinh học từ xa: Không có phân phối đồ ăn tuần tới 

● Chụp hình lớp với Lifetouch 

____________ 

Lịch học của học sinh từ 23 tháng 11- 4 tháng 12 

Đây là lịch học sinh cho 2 tuần tới:  

Thứ Hai, 23 tháng 11 - thứ Sáu, 27 tháng 11 

***MỌI HỌC SINH ĐỀU ĐƯỢC NGHỈ HỌC*** 

 

Thứ Hai, 30 tháng 11 

● Học sinh tiểu học được nghỉ (Mầm Non–lớp 5, và chương trình Early Childhood) 

● Tất cả học sinh cấp 2 và cấp 3 đều có lớp  

● Học sinh cấp 3: Nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa  

 

Thứ Ba, 1 tháng 12 

● Có cho mọi học sinh. 

● Học sinh cấp 3: Nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa. 

 

Thứ Tư, 2 tháng 12 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

● Học sinh cấp 3: Nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa. (Tan học sớm) 



 

Thứ Năm, 3 tháng 12 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

● Học sinh cấp 3: Nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.  

 

Thứ Sáu, 4 tháng 12 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

● Học sinh cấp 3: Nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.  

Giấy yêu cầu học từ xa 

Giấy yêu cầu học từ xa có trên trang web của chúng ta trong khi nguy cơ lây truyền COVID ở 

mức màu đỏ. Gia đình có thể chọn - bây giờ hoặc bất cứ lúc nào - cho con em họ chuyển sang 

học từ xa 100%. Sau khi điền giấy này, nhà trường sẽ gọi điện để xác nhận yêu cầu của quý vị. 

Xin hãy cho nhà trường 2 ngày để giáo viên chuẩn bị và lấy các tài liệu con em quý vị sẽ cần để 

bắt đầu học từ xa. Nhà trường sẽ liên lạc với quý vị khi nào học từ xa sẽ bắt đầu cho con em. 

Quý gia đình, xin hãy cân nhắc lựa chọn này cẩn thận vì chuyển đổi liên tục qua lại giữa học từ 

xa và học trực tiếp sẽ làm gián đoạn quá trình học của con em.  

 

Để truy cập giấy yêu cầu học từ xa: 

● Giấy yêu cầu học từ xa cho lớp Mẫu Giáo -12  

● Giấy yêu cầu học từ xa cho chương trình Early Childhood 

TIN NHẮC: Khảo sát ý kiến về học từ xa 

Xin hãy gởi lại bản khảo sát ý kiến về năm học 2021-22 trước 11:59 đêm 25 tháng 11. Hiện quý 

vị đang có con em học từ xa hoặc học trực tiếp, chúng tôi đều muốn thu thập ý kiến phản hồi từ 

gia đình về lựa chọn khả thi cho năm học 2021-22.  

 

XIN NHẮC: Khảo sát này không phải về năm học hiện tại nhưng nhìn vào năm học tới nếu sự 

lây truyền COVID-19 vẫn còn là mối lo ngại cho cộng đồng chúng ta. Hiện chưa có quyết định 

nào về năm học tới và các quyết định về hình thức giảng dạy sẽ được đưa ra dựa trên nhiều yếu 

tố khác nhau như vấn đề an toàn, dạy học, tài chính và nhân sự.  

Học sinh học từ xa: Không có phân phối đồ ăn tuần tới  

Vì không có lớp vào tuần tới nên sẽ không có phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa vào thứ 

Hai, ngày 23 tháng 11. Lần phân phối kế tiếp sẽ là thứ Hai, 30 tháng 11. Hãy vào trang mạng của 

chúng tôi để có thêm thông tin. 

http://lps.org/remoteform
http://lps.org/ecremoteform
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html


Giáo dục đặc biệt 

Cuộc họp Ban Cố Vấn Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt (Special Education Parent Advisory) sẽ 

được tổ chức vào 6:45 chiều ngày 3 tháng 12. Nếu quý vị muốn tham dự, xin hãy email cho 

Payton Eickhoff tại peickhof@lps.org để nhận đường dẫn vào Zoom, hoặc gọi 402-436-1905. 

Quản lý chương trình Giáo Dục Đặc Biệt sẽ chia sẻ phương pháp tốt nhất khi họp IEP. 

Chụp hình lớp với Lifetouch 

LPS và Lifetouch đã làm việc với nhau để cung cấp ngày chụp hình lại cho cả học khu, thứ Bảy 

ngày 5 tháng 12, từ 8:00-11:00 giờ sáng và từ 12:00-3:00 giờ chiều tại phòng tập thể thao 

trường tiểu học Riley. Sự kiện này sẽ chỉ dành cho những học sinh bị lỡ cơ hội chụp hình tại 

trường các em.  

 

Học sinh với họ bắt đầu bằng chữ cái A-L đến từ 8:00-11:00 giờ, học sinh với họ bắt đầu bằng 

M-Z đến từ 12:00-3:00 giờ. 

 

Để đăng kí cho con em quý vị tham gia, xin hãy điền giấy đăng kí TẠI ĐÂY .  Nếu quý vị không 

try cập được giấy đăng kí hoặc có bất cứ vấn đề gì, xin hãy liên lạc Tanisha Gray tại số 402-436-

1668 hoặc tgray2@lps.org. Những ai đăng kí sẽ nhận email nhắc từ Tanisha Gray khi gần tới 

ngày chụp hình. 

 

Những học sinh tham gia sự kiện này sẽ có hình kèm trong niêm giám học đường của các em.   

 

Đây là các hướng dẫn để đặt hình trực tuyến từ Lifetouch. Nếu quý vị cần có giấy đặt hình và 

mẫu, chúng sẽ có tại trường Riley vào ngày 5 tháng 12. Chậm nhất là cuối tháng 1 sẽ có các gói 

hình về.  

mailto:peickhof@lps.org
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__docs.google.com_forms_d_e_1FAIpQLSdMuwOU0tOVC7BbwtJy3I9z8RhLYtX-2DRyOorG8H-5FT4yZ9UErA_viewform-3Fusp-3Dpp-5Furl&d=DwMFaQ&c=gF1t3YcGliJxvhK2Sl_RWGpK0dUxv3kAzNl4XNctI-U&r=xMkCGOZk-55YkvRyu9q3HQ62QoaVx3GQ-MUmbnBI-qw&m=FtXM-yfIUxcKDwZI8AB_Zci9rzXurxpgihwpL-xpyu8&s=PBxwnNas8E_RxaXiSh1WB6SgQ2INxYxb-mH3wD1A2YY&e=
mailto:tgray2@lps.org
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2652877/LPDPictureDayFlyer.pdf

