
Kính thưa quý gia đình, 

 

Thật khó tin là học kì I đã sắp kết thúc, chỉ 3 tuần nữa là đến nghỉ đông. Xin nhắc, học sinh trung 

học cơ sở (cấp 2) và trung học phổ thông (cấp 3) sẽ trở lại học vào thứ Hai, 30 tháng 11. Học 

sinh tiểu học sẽ đi học trở lại vào thứ Ba, 1 tháng 12 vì thứ Hai là ngày lên kế hoạch giảng dạy. 

Các dịch vụ giáo dục sớm sẽ trở lại vào thứ Ba, 1 tháng 12. 

 

Với nguy cơ lây truyền dịch bệnh ở mức cao trong Lincoln, Sở Y Tế quận Lancaster Lincoln đề 

nghị mọi người mang đồ che mặt, thực hiện vệ sinh tay, giữ khoảng cách vật lý, tự kiểm tra 

sàng lọc và theo dõi các triệu chứng khi ở trong cộng đồng hoặc ở trường. Việc mọi người theo 

quy trình này khi ở trong cộng đồng là quan trọng để chúng ta làm phẳng đường cong và tiếp 

tục phục vụ học sinh trong trường.  

 

Nếu con em quý vị có triệu chứng, tiếp xúc gần với người dương tính với COVID-19, được 

hướng dẫn tự cách ly do kết quả dương tính với COVID-19, hoặc được hướng dẫn cách ly 

để theo dõi do có tiếp xúc với người bị COVID-19, xin hãy cho con em ở nhà và liên lạc với 

nhà trường. 

 

Sau đây là cập nhật hàng tuần với thông tin và nhắc nhở quan trọng.  

Thực hiện các bước này để giúp giảm tốc độ lây truyền COVID-19 

Khi ở trường hoặc trong cộng đồng, Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln nhắc chúng ta làm theo 

4 quy trình chính đã được chứng minh là làm giảm sự lây truyền của COVID-19: 

 

Tự kiểm tra sàng lọc 

Tự kiểm tra sàng lọc triệu chứng COVID-19 mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà bằng cách dùng 

danh mục này. Nếu quý vị trả lời có cho các câu hỏi được nêu, xin hãy ở nhà  và liên lạc với 

bác sĩ. Nhân viên trường và học sinh cần tự kiểm tra sàng lọc các triệu chứng COVID-19 mỗi 

ngày trước khi vào bất kì chương trình hoặc trường sở nào của LPS.  

 

Mang đồ che mặt 

Mang đồ che mặt có nhiều lớp vải bất kì lúc nào quý vị ở trong môi trường công cộng và không 

thể giữ khoảng cách vật lí giữa các cá nhân. Mọi nhân viên, học sinh LPS và khách thăm phải 

mang đồ che mặt để che miệng và mũi mới được vào các trường sở. 

 

Vệ sinh tay 

https://bigfile.lps.org/coronavirus/#screening
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Rửa tay quý vị với xà bông và sát trùng tay sau khi đụng vào đồ đạc và bề mặt các nơi công 

cộng. Ngoài ra, thường xuyên lau và sát trùng các khu vực, về mặt tiếp xúc và đồ đạc sau khi sử 

dụng. 

 

Giữ khoảng cách vật lý 

Giữ khoảng cách vật lý với người khác khi có thể sẽ làm nên sự khác biệt. Tản ra xa nhất có thể, 

bất kì khi nào và lúc nào có thể, sẽ làm giảm sự lây truyền COVID-19. 

Lịch học của học sinh từ 30/11 đến 4/12 

Đây là lịch của học sinh cho tuần tới:  

Thứ Hai, 30 tháng 11 

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

● Có lớp cho học sinh cấp 2 và cấp 3 

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

 

Thứ Ba, 1 tháng 12 

● Có lớp 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 trung học: 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: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%  

LPS đang có đồ ăn trong tuần cho học sinh học từ 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% là thứ Hai, 30 tháng 11.  

Xin hãy vào trang web để có thêm thông tin.  

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. 
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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.  

Tìm đọc báo Community News số tháng 12! 

Community News là ấn bản hàng tháng của chúng tôi, cung cấp cho gia đình thông tin về các 

cơ quan chính phủ và các tổ chức phi vụ lợi trong cộng đồng có các chương trình và dịch vụ cho 

gia đình và học sinh. Trong đó cũng có nhiều câu chuyện đến từ khắp Các Trường Công Lập 

Lincoln. 

 

Nhấp vào đây để đọc Community News số tháng 12. 
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