Kính thưa quý gia đình,
Như một phần cập nhật trang mạng thường kì của chúng tôi vào thứ Ba, chúng tôi chỉnh sửa
trang COVID để thể hiện chính xác hơn kế hoạch của Các Trường Công Lập Lincoln về dịch
bệnh nếu đồng hồ báo nguy cơ lây truyền dịch bệnh COVID -19 của Lincoln/Lancaster County
COVID-19 chuyển sang màu đỏ. Cập nhật này khớp với các thông báo của chúng tôi tại cuộc
họp Hội Đồng Giáo Dục Lincoln vào ngày 22 tháng 9. Trang mạng này chỉ là một trong những
công cụ truyền thông mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi biết rằng cần có một email trực tiếp gởi
kịp thời hơn ngoài cập nhật vào thứ ba hàng tuần.
Từ đầu mùa dịch bệnh này, chúng tôi đã hợp tác làm việc với Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln
để xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch về cách hoạt động của trường. Chúng tôi đã học hỏi
được rất nhiều kể từ đầu mùa dịch bệnh. Mặc dù các kế hoạch ban đầu dựa trên thông tin chúng
tôi biết được trong mùa hè, 9 tuần học đã dạy chúng tôi và sở y tế rằng các quy trình an toàn của
chúng tôi đang hiệu quả trong việc giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh. Nhân viên và học sinh
của chúng ta đã xuất sắc làm theo các quy trình này để giảm sự lây lan của COVID-19.
Sở y tế và ban cố vấn y tế LPS đồng ý rằng: để học sinh và nhân viên vào trường đang chứng tỏ
là lựa chọn an toàn nhất cho cộng đồng trong thời kỳ dịch bệnh.
Chúng tôi muốn thưa rõ, lần này nếu biển báo nguy cơ lây lan dịch bệnh của quận Lancaster Lincoln chuyển sang màu đỏ - mức nghiêm trọng, Các Trường Công Lập Lincoln sẽ tiếp tục hợp
tác làm việc với sở y tế để có các kế hoạch và quy trình nhằm giải quyết các vấn đề đáng lo ngại
trong cộng đồng và các trường. Chúng tôi sẽ làm theo các đề nghị và quy trình từ sở y tế về cách
các trường phản ứng một cách hiệu quả nhằm giảm sự lây lan nhưng vẫn cho phép tiếp tục việc
dạy và học.
Chúng tôi hiểu rằng sự lo âu dâng cao và có nhiều điều chúng ta vẫn chưa biết và chưa hiểu. Khi
thông tin được chia sẻ hàng ngày, nó có thể trở nên quá tải. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm
việc để cùng vượt qua điều này như một cộng đồng để giảm thiểu sự lây truyền của COVID-19
và tiếp tục trợ giúp học sinh chúng ta và gia đình các em.
Steve Joel
Tổng Giám Đốc Các Trường Công Lập Lincoln
_______________________

Thay đổi lịch học của học sinh
Xin nhắc, sau đây là các thay đổi trong lịch học sinh cho tuần đầu tiên của tháng 11:
Thứ Hai, ngày 2 tháng 11
● Ngày Họp Kế Hoạch Của Giáo Viên - Tất cả học sinh được nghỉ học.
Thứ Ba, ngày 3 tháng 11
● Tất cả học sinh được nghỉ học.
Thứ Tư, ngày 4 tháng 11
● Có lớp cho mọi học sinh.
● Học sinh trung học phổ thông, nhóm A học trực tiếp, nhóm B học từ xa.
Thứ Năm, ngày 5 tháng 11
● Có lớp cho mọi học sinh.
● Học sinh trung học phổ thông nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.
(Lớp luyện thi ACT cho học sinh lớp 10 đã bị hủy và thi đấu bóng chuyền toàn ban cho
học sinh trung học đã bị dời. Tất cả học sinh trung học phổ thông đều cần tham dự tất cả
các lớp như lịch đã xếp.)
Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11
● Có lớp cho tất cả học sinh.
● Học sinh trung học phổ thông nhóm B học trực tiếp, nhóm A học từ xa.

An toàn trên Zoom cho mọi học sinh
Chúng tôi làm việc với Phòng An Ninh và Dịch Vụ Vi Tính Các Trường Công Lập Lincoln sau
khi chúng tôi được biết có lo ngại về an toàn của học sinh tuần này. Quý gia đình, chúng tôi cần
quý vị giúp đỡ để giải quyết vấn đề này. Một số học sinh có thể sử dụng máy tính của LPS cho
mượn, một số khác có thể sử dụng thiết bị của riêng mình.
Học sinh đang tìm kiếm và tham gia vào các cuộc họp Zoom công cộng. Trong các cuộc họp
Zoom công cộng này, học sinh chúng ta tiếp xúc với các nội dung người lớn không phù hợp với
lứa tuổi các em. Ngoài việc thấy và nghe các nội dung không phù hợp lứa tuổi này, học sinh
tham gia vào các cuộc trò chuyện không phù hợp và gặp gỡ với người khác qua mạng. Một số
người mà các em đang gặp này bị trình báo là những người lớn không có liên quan đến trường
học hoặc Các Trường Công Lập Lincoln. Chúng tôi lo ngại về sự an toàn của học sinh chúng ta,
các em đang tham gia vào hoạt động nguy hiểm trên mạng này và không có sự giám sát.
Quý gia đình, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để giữ cho con em chúng ta an toàn. Xin hãy
nói chuyện với con em quý vị về vấn đề dùng thiết bị công nghệ không phù hợp, bất kể đó là
thiết bị của trường hoặc thiết bị cá nhân.

Luyện thi ACT Online cho học sinh lớp 11 (Niên khóa 2022)
Tiểu bang đang cho học sinh niên khóa 2022 (học sinh lớp 11 năm nay) cơ hội thực hành thêm
dùng chương trình luyện thi ACT trực tuyến, gọi là ACT Online Prep (gọi tắt: AOP).
ĐÂY là thông tin chi tiết về AOP cho học sinh. Để truy cập vào hệ thông từ một trình duyệt
internet (khác với Internet Explorer), học sinh có thể làm các bước sau để đăng nhập và bắt đầu:
1. Vào trang https://onlineprep.act.org/
2. Chọn nút Sign In.
3. Nhập vào địa chỉ LPS Email (######@class.lps.org).
4. Nhập vào “lpsstudent” cho phần Password.
5. Chọn nút Sign In.

Tìm hiểu thêm về các chương trình chuyên ban cho học sinh trung học
phổ thông
Chương trình chuyên ban khoa học (Science Focus Program), nghệ thuật và nhân văn (Arts &
Humanities Focus Program) và chương trình liên kết đào tạo nghề (The Career Academy) đang
tổ chức cho học sinh và gia đình quan tâm tham quan vào tháng 11.
Arts and Humanities Focus Program (ảo)
Ngày 4 tháng 11, 6-7 giờ tối. Nhấp chuột vào đây để đăng kí.
Science Focus Program (ảo)
Ngày 10 tháng 11, 6-7 giờ tối. Nhấp chuôt vào đây để đăng kí.
The Career Academy (trực tiếp)
Ngày 11, 12, 18, 19 tháng 11, 5:30-6:30 giờ tối. Nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin.
International Baccalaureate Program (trực tiếp)
Ngày 21 tháng 11, 9-11 giờ sáng. Nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin và đăng kí.

Học sinh lớp 11 và 12 bây giờ có thể đăng kí cho chương trình TCA
Chương trình liên kết đào tạo nghề The Career Academy (TCA) bây giờ đang nhận đơn cho học
kì 2. Bất kì học sinh nào hiện đang học lớp 11 và 12 đều được mời nộp đơn.
TCA có nhiều cơ hội tuyệt vời cho học sinh đạt tín chỉ cho đại học học trong khi vẫn học để tốt
nghiệp phổ thông.
Các hướng nghề đang có bao gồm:
●
●
●
●
●
●

Kinh doanh,
Nông nghiệp - sinh học
Điện lạnh (HVAC)
Hàn
Khoa học y tế (chỉ cho học sinh 12), hoặc
Học liên thông (Đại học - Anh Ngữ và Khoa Học Chính Trị).

Nếu quý vị và con em mong muốn trở thành một phần của TCA và khám phá các tùy chọn nghề
nghiệp, xin hãy thăm trang https://home.lps.org/tca/ và nộp đơn hôm nay!
*Nếu quý vị và con em muốn tham gia TCA trong năm học tới, thủ tục nộp đơn sẽ được bắt đầu
vào ngày 19 tháng 10.

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. 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/freereduced/
Học sinh học từ xa 100% cũng được nhận đồ ăn 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 này cho học sinh học từ xa 100% sẽ là thứ Hai, 26 tháng
10.
Hãy vào trang mạng của chúng tôi để có thêm thông tin.

