
 

 

Cập nhật cho gia đình ngày 29/1/2021 
 

Kính thưa quý gia đình LPS, 

 

Email hôm nay có các thông tin quan trọng cho gia đình.  

Lịch học sinh từ 1-15/2 

Trong tháng 10, Hội Đồng Giáo Dục Lincoln có thay đổi lịch cho học sinh. Quý vị có thể tìm 

thấy toàn bộ bản mới lịch học sinh tại đây . Sau đây là lịch học sinh cho 2 tuần tới:  

Thứ Hai, ngày 1 tháng 2 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Ba, ngày 2 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Tư, ngày 3 tháng Hai -ĐÍNH CHÍNH 

● 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, 4 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Sáu, 5 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Hai, 8 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Ba, 9 tháng Hai 

● Mẫu giáo – lớp 8: Tan học sớm 

● Chỉ lớp Mầm Non buổi sáng học, lớp chiều được nghỉ. Lớp Mầm Non học cả ngày học 

thời khóa biểu rút ngắn.  

https://home.lps.org/calendars/wp-content/blogs.dir/154/files/bsk-pdf-manager/2020/11/2020-21-StudentCal-rev10-20.pdf


 

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

 

Thứ Tư, 10 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Năm, 11 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Sáu, 12 tháng Hai 

● Có lớp cho mọi học sinh. 

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

 

Thứ Hai, 15 tháng Hai  

● Tất cả học sinh được nghỉ, ngày giáo viên lên kế hoạch giảng dạy.  

Tin nhắc: Học sinh năm cuối trung học có thể trở lại trường vào 

ngày 1 tháng 2 

Xin nhắc là học sinh năm cuối bậc trung học phổ thông có thể trở lại học trực tiếp tại trường 

100% từ ngày 1 tháng 2. Các em học sinh năm cuối, hãy liên lạc với trường của các em nếu các 

em muốn đổi sang học trực tiếp toàn thời gian. Các em cũng có thể tiếp tục thời khóa biểu 3/2 

hoặc học từ xa 100% nếu các em chọn.  

Tin nhắc: Ghi danh vào Chương Trình Học Từ Xa năm học 2021-22  

Xin nhắc hạn chót ghi danh cho Chương Trình Học Từ Xa năm 2021-22 là 19 tháng Hai. Quý vị 

có thể tìm hiểu thêm về chương trình và đăng kí tại đây. Quý vị cũng có thể xem video này để 

giải đáp các thắc mắc về chương trình. 

 

Chúng tôi hiểu rằng rất khó để gia đình biết mùa thu tới sẽ như thế nào với quá nhiều điều thay 

đổi. Tạo một Chương Trình Học Từ Xa thành công cần phải cân nhắc số học sinh sẽ tham gia 

trong từng khối lớp để chúng tôi có thể chuyển số nhân viên và giáo viên được đào tạo tốt từ lớp 

học truyền thống qua môi trường học từ xa. Kế hoạch trước sẽ cho phép chúng tôi huấn luyện 

giáo viên trong mùa xuân và mùa hè và sẽ giúp giảm chi phí cho chương trình bằng cách chuyển 

giáo viên hiện có qua dạy từ xa theo số lượng đăng kí thay vì thuê giáo viên mới vào cuối mùa 

hè hợp đồng dạy chỉ một năm.  

https://rlp.lps.org/
https://rlp.lps.org/
https://home.lps.org/boardupdate/2021/01/22/january-22-2021-remote-learning-update/


 

Phân phối thức ăn cho học sinh học từ xa 100%  

LPS đang có các phần ăn miễn phí cho học sinh học từ xa 100% từ lớp Mầm Non - lớp 12 trong 

tuần để phụ huynh đến lấy từ 5:30 chiều đến 6:30 chiều tại 3 địa điểm.  

Lần phân phối phần ăn miễn phí kế tiếp là thứ Hai, 1 tháng 2, 2021. 

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

Mở ghi danh vào mẫu giáo năm học 2021-22 

Quý vị có con sẽ vào mẫu giáo năm tới? Các Trường Công Lập Lincoln hiện nay đang nhận ghi 

danh cho năm học 2021-2022. Hạn chót gia đình ghi danh để đảm bảo nhận được sổ tay thông 

tin quan trọng là 31 tháng Ba, 2021. 

 

Phụ huynh của những em sẽ đủ 5 tuổi trước ngày 31 tháng 7, 2021 có thể vào trang lps.org và 

nhấp chuột vào nút màu đỏ “Enroll Your Student”. Tại đây quý vị cũng tìm thấy tất cả thông tin 

cần thiết để ghi danh, các hồ sơ cần thiết và trả lời các câu hỏi thường gặp. 

Những phụ huynh không thể ghi danh trực tuyến hoặc muốn ghi danh trực tiếp cho con của họ 

nên liên lạc với trường mẫu giáo trong khu vực học đường của mình càng sớm càng tốt. Các câu 

hỏi về ghi danh mẫu giáo cũng nên được chuyển về cho trường trong khu vực học đường trẻ sẽ 

theo học.  

Học sinh tiểu học: thiệp/ tiệc Valentine trong mùa COVID 

Chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về các hoạt động quanh ngày Lễ Tình Yêu ở tiểu học. Chúng 
tôi sẽ tiếp tục theo quy trình trong thời gian đại dịch và các hướng dẫn an toàn CVOID-19 cho 
các hoạt động của các trường tiểu học. Năm nay, học sinh sẽ không được trao đổi thiệp giấy, đồ 

ăn, đồ trang sức hoặc quà tặng ở trường. Xin đừng gởi các đồ vật này cho con em mang đến 
trường. Các tình nguyện viên không thể trợ giúp các tiệc tùng hoặc hoạt động của lớp. Các 

trường đang tìm cách khác để tổ chức các hoạt động hàng năm của mình và hiệu trưởng trường 
sẽ sớm thông báo thêm thông tin. 

Tài liệu về sức khỏe tâm thần cho các phụ huynh 

Blue Valley Behavioral Health có các video ngắn, gồm 4 phần về sức khỏe tâm thần được thiết 
kế cho phụ huynh/ giám hộ. Mỗi phần dài 10-15 phút và có thể được truy cập bằng cách nhấp 
vào đường dẫn này.   

Cảm ơn Foundation for LPS đã tài trợ cho loạt video này với nguồi quỹ từ Coronavirus Aid, 

Relief and Economic Security Act (CARES Act) từ U.S. Department of Treasury và the Nebraska 

Department of Health and Human Services, CFDA Number 21.019.  

https://bigfile.lps.org/coronavirus/food-distribution/index.html
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://live.myvrspot.com/folder?v=fZWU2NTI4OGVjNzc0NDc4Njk5ZjQxZDQzNjY3MzNmOTc
https://live.myvrspot.com/folder?v=fZWU2NTI4OGVjNzc0NDc4Njk5ZjQxZDQzNjY3MzNmOTc


 

Trung Tâm Phòng Chống Tự Tử: National Suicide Prevention 

Lifeline 

Chúng tôi biết rằng năm nay không giống với những năm khác. Biết và nhận thức rằng quý vị và 

con em vẫn cảm thấy ổn là quan trọng. Chúng ta có các nguồn trợ giúp sẵn có. Hãy gọi đường 

dây nóng phòng chống tự tử - National Suicide Prevention Lifeline theo số 1-800-273-8255 nếu 

quý vị và con em đang chống chọi với các suy nghĩ khó khăn (về cuộc sống). 


