Cập nhật cho gia đình ngày 6/11/2020
Kính thưa quý gia đình LPS,
Nguy cơ lây truyền COVID-19 trong thành phố Lincoln đang ở mức nghiêm trọng. Hôm nay, Sở
Y Tế Quận Lancaster - Lincoln đã thông báo rằng đồng hồ báo nguy cơ lây truyền COVID -19
đã chuyển sang màu đỏ. Điều này làm cho cho chúng tôi rất lo ngại tại Các Trường Công Lập
Lincoln và chúng tôi tiếp tục họp với sở y tế để hợp tác cho các bước tiếp theo.
Ở mức màu Đỏ, sở y tế nêu rằng: "Ở mức này, người dân nên hành động để giảm tiếp xúc với
người khác khi có thể và giới hạn các hoạt động bên ngoài gia đình của họ trừ khi đi làm, đi học,
chăm sóc y tế và mua thức ăn. Người dân nên mang khẩu trang, đảm bảo giữ khoảng cách 2 mét
(6 feet) với người khác, tránh mọi dịp tụ họp với bất kì ai ngoài người sống trong nhà bạn, và chỉ
đến những nơi kinh doanh có làm theo hướng dẫn y tế cộng đồng.”
Trong khi số trường hợp dương tính COVID-19 trong LPS tiếp tục phản ánh cộng đồng chúng ta
và leo cao, tốc độ của nó chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của Quận Lancaster – Lincoln. Chúng
tôi và sở y tế tin rằng việc này là do học sinh và nhân viên chúng ta theo các biện pháp an toàn
đã được chứng minh là giảm sự lây truyền của COVID-19. Ngoài ra, chúng tôi đã hợp tác làm
việc hàng tuần với sở y tế để điều chỉnh các quy trình của chúng ta trong năm học.
Sở Y Tế Quận Lancaster và LPS đều đồng ý rằng nơi tốt nhất cho học sinh là trong trường.
Chúng tôi đã xây dựng các tùy chọn cho gia đình chọn cái nào hợp nhất với gia đình của họ
trong phạm vi của các đề nghị về an toàn từ sở y tế. Ở thời điểm này, chúng tôi có các tùy chọn
sau:
 LPS sẽ tiếp tục cung cấp các lớp học và dịch vụ trực tiếp (in-person) cho học sinh và gia
đình. Chúng tôi sẽ củng cố các quy trình và cách thực hiện an toàn trong trường với học
sinh và nhân viên chúng tôi.
 Chúng tôi mở mẫu giấy yêu cầu học từ xa (Remote Learning Request Form) trên mạng
khi nguy cơ lây truyền COVID-19 ở mức màu đỏ. Các gia đình có thể chọn – bây giờ
hoặc bất kì lúc nào – cho con em họ chuyển sang học từ xa 100%. Sau khi điền giấy, nhà
trường sẽ gọi để xác nhận về yêu cầu của quý vị. Xin hãy cho các giáo 2 ngày làm việc
để chuẩn bị và lấy các tài liệu các em sẽ cần để bắt đầu học từ xa. Nhà trường sẽ liên lạc
với quý vị khi nào thì con em có thể bắt đầu học từ xa. Quý gia đình, xin hãy cân nhắc
các lựa chọn một cách cẩn thận vì liên tục chuyển qua lại giữa học trực tiếp và học từ xa
làm gián đoạn lớn cho quá trình học tập của các em.
 LPS sẽ làm việc với sở y tế để theo dõi các trường hợp bị COVID-19 ở các trường và đưa
ra quyết định ở cấp trường về bất kì biện pháp bổ sung cần thiết nào. Việc này có thể bao
gồm chuyển một lớp hoặc một trường sang 100% học từ xa trong một khoảng thời gian
để giải quyết các lo ngại. Chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình sớm nhất có thể về bất kì thay
đổi nào.
Chúng tôi hiểu rằng chúng ta đang lo lắng nhiều. Trong thời gian đại dịch, các thay đổi có thể
xảy ra nhanh chóng mà không thông báo trước lâu và điều này có thể làm gia đình bối rối. Chúng

tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc với nhau như một cộng đồng để giảm thiểu sự lây truyền của
COVID-19 và tiếp tục giúp học sinh chúng ta và gia đình các em.
Sau đây là cập nhật và nhắc nhở hàng tuần cho gia đình. Đây là mục lục:
Các thay đổi trong lịch của học sinh
An toàn cho học sinh
Học sinh cấp 3 theo lịch học 3/2
Xác định các tiếp xúc gần có nguy cơ truyền nhiễm cao
Ngày chụp lại hình cho toàn học khu
Đồ ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho mọi học sinh LPS
TIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100%
____________








Lịch học sinh từ ngày 9-13 tháng 11
Xin nhắc, đây là lịch hàng tuần:
Thứ Hai, 9 tháng 11
 Có lớp cho mọi học sinh
 Học sinh cấp 3: nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa.
Thứ Ba, 10 tháng 11
 Lớp Mẫu Giáo – lớp 8: tan học sớm (sớm 80 phút)
 Lớp Mầm Non (PreK): Chỉ lớp ca sáng học. Các lớp học trọn ngày theo thời khóa biểu
rút ngắn. Lớp ca chiều được nghỉ.
 Học sinh cấp 3: Nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa.
Thứ Tư, 11 tháng 11
 Có lớp cho mọi học sinh.
 Học sinh cấp 3: nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa. (Tan học sớm)
Thứ Năm, 12 tháng 11
 Có lớp cho mọi học sinh.
 Học sinh cấp 3: Nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.
Thứ Sáu, 13 tháng 11
 Có lớp cho mọi học sinh.
 Học sinh cấp 3: Nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.

Các thay đổi trong lịch học sinh
Hội Đồng Giáo Dục Lincol cũng duyệt thêm ngày tan học sớm và ngày đóng cửa trường cho học
sinh trong năm học để có thêm thời gian chuẩn bị giáo án cho giáo viên. Nhấp vào đây để có

lịch học sinh được cập nhật cho học sinh từ Mẫu Giáo – Lớp 12. Các thay đổi cho lịch của
năm được tô màu vàng bên dưới:
Tháng 11
2–3: Trường đóng cửa (Lớp Mầm non – lớp 12 và chương trình Early Childhood)
10: Lớp Mẫu Giáo– Lớp 8: Tan học sớm*
24: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, không có lớp Mầm Non
25–27: Học sinh được nghỉ (Lớp Mầm Non – Lớp 12 và chương trình Early Childhood)
30: Học sinh tiểu học được nghỉ (Lớp Mầm Non – Lớp 5, và chương trình Early Childhood)
Tháng 12
11: Học sinh tiểu học được nghỉ (Lớp Mầm Non – Lớp 5, và chương trình Early Childhood)
15: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, Lớp Mầm Non được nghỉ
22: Kết thúc quý 2
23: Bắt đầu kỳ nghỉ Đông tại LPS
Tháng 1
4: Kết thúc kỳ nghỉ Đông
5: Bắt đầu quý 3
12: Lớp Mẫu Giáo– Lớp 8: Tan học sớm*
18: Được nghỉ học (Lớp Mầm Non – Lớp 12 và chương trình Early Childhood)
26: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, Lớp Mầm Non được nghỉ
Tháng 2
9: Lớp Mẫu Giáo– Lớp 8: Tan học sớm*
15: Được nghỉ học (Lớp Mầm Non – Lớp 12 và chương trình Early Childhood)
23: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, Lớp Mầm Non được nghỉ
Tháng 3
5: Kết thúc quý 3
8-12: Được nghỉ học (Lớp Mầm Non – lớp 12)
15: Bắt đầu quý 4
16: Lớp Mẫu Giáo– Lớp 8: Tan học sớm*
30: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, Lớp Mầm Non được nghỉ
Tháng 4
1: Học sinh cấp 3 được nghỉ (Lớp 9–12)
2: Được nghỉ học (Lớp Mầm Non – Lớp 12 và chương trình Early Childhood)
5: Học sinh tiểu học được nghỉ (Lớp Mầm Non – Lớp 5, và chương trình Early Childhood)
13: Lớp Mẫu Giáo– Lớp 8: Tan học sớm*
27: Lớp Mẫu Giáo – Lớp 8: Tan học sớm, Lớp Mầm Non được nghỉ
Tháng 5
20: Ngày học cuối cùng của năm cho mọi học sinh

*Học sinh chương trình Early Childhood và học sinh Mầm Non có đổi lịch cho các ngày tan học
sớm mới. Xin hãy xem lịch ở đâu: Lịch học của học sinh chương trình mầm non của Early
Childhood và Lịch học chương trình mầm non cả ngà của Early Childhood.

Giấy đăng kí học từ xa
Chúng tôi mởi giấy đăng kí học từ xa trên trang mạng của chúng tôi khi đồng hồ báo nguy cơ lây
truyền dịch bệnh ở mức màu đỏ. Gia đình có thể chọn – bây giờ hoặc bất kì lúc nào – cho con em
họ chuyển sang 100% học từ xa. Sau khi điền vào mẫu này, nhà trường sẽ gọi xác nhận yêu cầu
của quý vị. Xin hãy cho các giáo 2 ngày làm việc để 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 con em quý vị bắt đầu học từ
xa. Quý gia đình, xin hãy cân nhắc lựa chọn này cẩn thận vì nếu liên tục chuyển đổi qua lại giữa
học trực tiếp và học từ xa sẽ tạo ra gián đoạn lớn cho quá trình học tập của các em.
Để truy cập giấy yêu cầu:
 Yêu cầu học từ xa cho học sinh từ Mẫu Giáo – Lớp 12: lps.org/remoteform
 Yêu cầu học từ xa cho học sinh Chương trình Mầm Non: lps.org/ecremoteform

An toàn cho học sinh
Học sinh có thể có ý kiến và cảm xúc mạnh mẽ về cuộc bầu cử và bày tỏ ở trường hoặc trên
trang mạng xã hội cá nhân của các em. Quan trọng là các bày tỏ này không gây cản trở hoặc ảnh
hưởng đến việc học tập của học sinh khác. Bất kể kết quả cuộc bầu cử thế nào, quan trọng là:

1. Học sinh được tôn trọng niềm tin chính trị được bày tỏ phù hợp của các em,
2. Học sinh tôn trọng quyền chính trị và các bày tỏ về chính trị của học sinh khác, và
3. Học sinh trọng quyền của những người không muốn tham các cuộc nói chuyện về chính
trị khi ở trường.

Tuần này chúng ta thấy lượng học sinh trình báo việc sử dụng ngôn ngữ mang tính đe dọa đối
với những người có quan điểm hoặc niềm tin chính trị khác với họ. Chúng tôi coi những đe dọa
bạo lực này là nghiêm túc. Bất kì báo cáo nào cũng đều được giao cho Tổ An Ninh và Thẩm
Định Đe Dọa của LPS ( LPS Security and Threat Assessment) và sẽ bị điều tra đến nơi đến chốn,
kể cả những đe dọa chỉ mang tính đùa giỡn. Trong một số trường hợp, cảnh sát Lincoln có thể
điều tra thêm để giúp đảm bảo có kết quả thành công cho mọi học sinh.
Quý gia đình, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Xin hãy nói chuyện với con em cái gì nên và
không nên nói hoặc đăng trên mạng xã hội về bạo lực.
Chúng tôi trân trọng những em học sinh đã đứng lên để báo bất kì điều gì làm các em cảm thấy
không an toàn. An toàn học đường cần một cộng đồng. Nếu quý vị hoặc con em có lo ngại về an
toàn, xin hãy liên lạc với nhà trường hoặc báo qua nút màu xanh lá cây "Safe to Say" trên trang
mạng của chúng tôi hoặc trên máy Chromebooks của học sinh.

Xác định tiếp xúc gần có nguy cơ truyền nhiễm cao
Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh và Sở Y Tế Quận Lancaster – Lincoln vừa mới cập nhật
thông tin về xác định các tiếp xúc gần có nguy cơ truyền nhiễm cao. Một tiếp xúc gần có nguy cơ
truyền nhiễm cao được xác định là bất kì ai tiếp xúc trong phạm vi 2 mét trở xuống với người bị
dương tính trong thời gian tổng cộng khoảng 15 phút trong vòng 24 giờ, và một hoặc cả hai
người không có mang khẩu trang trong thời gian tiếp xúc đó.
Hãy xem thông tin từ Bộ Giáo Dục Bang Nebraska để biết thêm về xác định các tiếp xúc gần có
nguy cơ truyền nhiễm cao và sự khác biệt giữ cách ly kiểm dịch/quarantine (chưa bị bệnh, cách
ly để theo dõi) và cách ly/ isolation (đã bị bệnh, cách ly để tránh lây truyền) khi mang khẩu
trang.

Ngày chụp hình lại trong toàn học khu
Do có nhiều yêu cầu, LPS và Lifetouch đã quyết định có ngày chụp hình lại trong toàn học khu
vào gần cuối năm học này. Ngày chụp hình lại này chỉ dành cho học sinh lỡ tất cả các cơ hội
được chụp hình tại trường các em. Chúng tôi vẫn còn đang chuẩn bị cho sự kiện này và sẽ liên
lạc với mọi gia đình khi chúng tôi có thêm thông tin.

Bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh LPS
Do đại dịch, 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. LPS sẽ liên lạc với gia đình khi chương trình sắp kết thúc để gia đình có kế hoạch 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/freereduced/
Đồ ăn sáng và ăn trưa cho học sinh học từ xa cũng sẽ được 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 đến 6:30 chiều tại 3 địa điểm.
Ngày phân phối đồ ăn tuần tới cho học sinh học từ xa 100% sẽ là thứ Hai, ngày 9 tháng 11.
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.

