
Cập nhật cho gia đình LPS ngày 13/11/2020 
 

 

Kính thưa quý gia đình, 

 

Chúng ta đang ở tuần thứ 13 của năm học. Đây là một năm học với nhiều thử thách nhất trong 

lịch sử Các Trường Công Lập Lincoln. Nhân viên chúng tôi đã đang làm việc với tốc độ chóng 

mặt để theo kịp với nhu cầu của học sinh, gia đình và cộng đồng chúng ta. Họ tận tụy làm việc 

để đạt hiệu quả. Cũng giống như nhiều người trong cộng đồng chúng ta, mọi người bỏ thêm thời 

gian và nỗ lực khi cần - bỏ ra 110%.  

 

Các giáo bỏ thời gian soan bài của họ trong ngày dạy để giúp dạy bù lớp cho nhau. Ban giám 

hiệu cũng dạy thế lớp. Các đội nhân viên tạp vụ tăng cường thêm vệ sinh. Tất cả nhân viên 

chúng tôi đều làm thêm công việc ngoài phận sự mà họ thường được giao làm. Mọi người đều 

lăn xả vào công việc. Do đó, chúng tôi rất biết ơn và chúng tôi cũng biết rằng cộng đồng của 

chúng ta biết ơn tất cả những nỗ lực này để con em chúng ta tiếp tục đến trường. 

 

Nhưng tốc độ nghiêm ngặt liên tục này bắt đầu ảnh hưởng lên nhân viên chúng ta và điều đó 

chuyển sang ảnh hưởng học sinh chúng ta. Học sinh chúng ta cũng cảm thấy áp lực và căng 

thẳng cộng lên trong năm này. Vì vậy, hôm nay, cùng với Hội Đồng Giáo Dục Lincoln, chúng 

tôi thông báo thay đổi lịch học của học sinh để trợ giúp thêm thời gian cho nhân viên chúng ta 

đuổi kịp và bù lại thời gian soạn giáo án bị mất.  

 

Học sinh sẽ không có lớp vào thứ Hai và thứ Ba trước ngày lễ Tạ Ơn, 23 và 24 tháng 11. 

Học sinh sẽ không có lớp trong 2 ngày đó trước kỳ nghỉ lễ Tạ Ơn. Học sinh cấp 2 và cấp 3 sẽ 

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

do thứ Hai là ngày họp kế hoạch giảng dạy của giáo viên tiểu học.  

 

Thời gian thêm này sẽ cho phép chúng ta tạm dừng lại, cho nhân viên chúng ta bù thời gian soạn 

bài bị mất và làm những gì chúng ta cần làm để cung cấp cho con em chúng ta những gì các em 

cần để tất cả chúng ta hoàn thành tốt học kì.  

 

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

thay đổi liên tục có thể tạo ra khó khăn cho gia đình chúng ta. Chúng tôi trân trọng sự kiên nhẫn 

và thông hiểu của quý vị trong khi chúng tôi biết thông tin mới và tiếp tục điều chỉnh kế hoạch 

với sự hợp tác của sở y tế. 

 

Sau đây là cập nhật hàng tuần cho gia đình với thông tin và nhắc nhở quan trọng. Đây là mục lục 

cho quý vị: 



 

● Thay đổi lịch học của học sinh tuần từ 16-30 tháng 11 

● Chỉ đạo điều hành y tế của Sở Y Tế về các môn thể thao cho thanh thiếu niên 

● Giấy yêu cầu học từ xa 

● Bù các lớp tiểu học một cách an toàn 

● Sắp có khảo sát ý kiến gia đình 

● Đồ ăn sáng và ăn trưa miễn phí cho tất cả học sinh LPS 

● TIN NHẮC: Phân phối đồ ăn cho học sinh học từ xa 100% 

____________ 

Thay đổi lịch học của học sinh từ 16-30 tháng 11 

Đây là thay đổi của lịch học sinh trong 2 tuần:  

Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 11 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 11 

● 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, ngày 19 tháng 11 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

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

● TẤT CẢ HỌC SINH ĐƯỢC NGHỈ  

 

Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 

● Tiểu Học, Mầm Non và Vỡ Lòng: được nghỉ, ngày lên kế hoạch giảng dạy của giáo viên 

● Học sinh cấp 2: có lớp cho mọi học sinh 

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



Chỉ Đạo Điều Hành Y Tế của Sở Y Tế về các môn thể thao cho thanh 

thiếu niên: 

Hôm nay, Sở Y Tế Quận Lancaster - Lincoln thông báo Chỉ Đạo Điều Hành Y Tế mới, trong đó 

có tạm hoãn các môn thể thao đồng đội trong 3 tuần. Tạm hoãn chỉ dành cho tập luyện và thi đấu 

trực tiếp nhưng sẽ cho phép liên lạc từ xa. Việc tạm hoãn này áp dụng từ 16 tháng 11 và kết thúc 

vào ngày 7 tháng 12. Tất cả các sự kiện được xếp vào thứ Sáu và thứ Bảy (13-14 tháng 11) vẫn 

tiến hành như lịch định.  

 

Lệnh tạm hoãn này sẽ chỉ áp dụng cho các môn thể thao đồng đội được liệt kê dưới đây:  

● Bóng rổ 

● Cổ động 

● Bóng bầu dục 

● Bóng đá 

● Đô vật 

● Bóng chày 

● Bóng mềm 

● Bóng chuyền 

● Bóng gỗ (Bowling) 

● Nhảy 

● Bơi lội 

● Điền kinh 

 

Quý vị có thể xem toàn bộ chỉ thị điều hành y tế của sở y tế quận Lancaster - Lincoln trên trang 

web của họ. 

 

Chúng ta biết rằng đây là một tin khó khăn cho các vận động viên - học sinh của chúng ta và gia 

đình các em, những người đã trông mong tham gia vào các sự kiện thể thao mùa đông. Chúng tôi 

hi vọng đây chỉ là tạm thời và chúng ta có thể bắt đầu trở lại mùa thi đấu của chúng ta vào một 

thời điểm nào đó trong tương lai gần. Những gì chúng ta làm hiện tại bảo vệ phần còn lại của 

mùa thi đấu của chúng ta.  

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.  

https://www.lincoln.ne.gov/city/covid19/
https://www.lincoln.ne.gov/city/covid19/


 

Để truy cập giấy yêu cầu học từ xa: 

 

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

● Giấy yêu cầu cho học từ xa chương trình Mầm Non  

Bù các lớp tiểu học một cách an toàn 

Mùa thu này, chúng tôi hiểu rằng sẽ không đủ nhân viên do bản chất của dịch bệnh và chúng ta 

cần tìm các cách an toàn để tiếp tục phục vụ học sinh chúng ta. Các lớp được giáo viên bù là một 

cách mà chúng ta có thể giải quyết nhu cầu. Ngoài ra, ở bậc tiểu học, chúng tôi đã tìm ra một 

cách an toàn và tạm thời chuyển học sinh qua lớp khác như một lựa chọn nếu cần.  

 

Sắp tới, các quy trình sau có thể được sử dụng khi được:  

 

● Nếu không gian cho phép, học sinh sẽ được chia đều giữa giáo viên các lớp của khối.  

Trong đa số trường hợp, 3-6 học sinh học trực tiếp sẽ được thêm vào mỗi phòng học nếu 

an toàn về mặt không gian. Các hiệu trưởng sẽ xem diện tích các lớp để xem việc này có 

thực hiện được hay không.  

● Học sinh sẽ vẫn ở trong cùng một lớp mỗi ngày có thiếu giáo viên. Học sinh sẽ không bị 

trộn với lớp khác nhau mỗi ngày. Xin hãy nhớ là học sinh đã ở trong các phòng học hay 

chỗ khác nhau để làm việc theo nhóm nhỏ, học môn đặc biệt hoặc học thêm.  

● Thực hiện lựa chọn dồn lớp ở cấp độ trường sẽ tùy thuộc vào các giáo viên của khối lớp 

đồng ý hay không và tùy thuộc vào lớp có còn chỗ trống để dồn lớp một cách an toàn hay 

không. 

 

Lựa chọn này có thể giảm bớt áp lực cho giáo viên và cho phép họ giữ giờ soạn bài mà không 

phải bỏ giờ soạn bài để dạy thế lớp khác. Học sinh có thể nhận được bài giảng chất lượng và duy 

trì sự ổn định và ít gián đoạn việc học của các em.  

Sắp có khảo sát ý kiến cho mọi gia đình 

Bất kể hiện tại quý vị có con em đang học từ xa hay học trực tiếp, chúng tôi mong muốn thu 

nhận phản hồi ý kiến từ gia đình về lựa chọn khả thi cho năm học 2021-22. 

 

XIN LƯU Ý: khảo sát này không phải về năm học hiện tại nhưng nhìn vào năm học tới nếu sự 

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

nào liên quan đến năm học tới và quyết định cuối cùng về hình thức giảng dạy sẽ được đưa ra 

dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như sự an toàn, dạy học, tài chính và nhân sự,...  

 

http://lps.org/remoteform
http://lps.org/ecremoteform


Khảo sát này sẽ được gởi ra vào tuần tới và tất cả các phản hồi riêng từng người sẽ được bảo 

mật. Xin hãy gởi lại khảo sát ý kiến này chậm nhất là 11:59 tối ngày 25 tháng 11. 

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/free-

reduced/ 

 

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 16 tháng 

11. 

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

https://home.lps.org/ns/free-reduced/
https://home.lps.org/ns/free-reduced/
https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html

