
 

Lincoln - Nebraska, ngày 22 tháng 3 năm 2020 

Chủ Đề:  Cập nhật thông tin Hàng tuần của Sở Giáo Dục Linccoln. 

 

Đây là thông tin của các trường công lập Lincoln, 

 

Xin thông báo qúy vị là các trường công lập Lincoln tạm thời đóng cửa và ngưng 

hoạt động kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2020 cho tới khi có thông báo mới.  Với sự cố gắng, 

Sở Giáo Dục Lincoln sẽ gửi thông báo cho qúy vị hàng tuần.  Chúng tôi sẽ đăng những 

thông báo này trên trang điện tử của sở sở giáo dục Lincoln tại lps.org.  Trong trường hợp 

qúy vị có bất kỳ thắc mắc và muốn liên hệ với chúng tôi, xin truy cập trang điện tử của Sở 

Giáo Dục (add trang điện tử vào) chọn thư mục thông tin "Contact us", qúy vị liên hệ 

với chúng tôi. 

 

Chương trình học từ xa (Học tại nhà) bắt đầu vào thứ Hai ngày 23 tháng 3 năm 2020. 

 

Từ thứ Hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2020, chúng tôi 

bắt đầu thực hiện chương trình học từ xa, các học sinh sẽ có cơ hội xem những tài liệu và 

bài tập trên trang điện tử của trường tại lps.org/remote.  Những bài tập không bắt buộc học 

sinh phải làm, vì bài tập chỉ mang tính chất tham khảo và thầy cô sẽ không chấm điểm.  

Vui lòng nhấn vào đường kết nối này (add link)  để xem tất cả tài liệu và bài tập cho các 

lớp học. 

Những tài liệu tham khảo từ thư viện của trường. 

Bắt đầu ngày 23 tháng 3 năm 2020, dịch vụ thư viện của Trường Công Lập Lincoln, 

Sẽ đăng những bài tập cho các học sinh tham khảo và thực hành bài tập mỗi ngày.  Trang 

điện tử này sẽ cho các học sinh những trải nghiệp vui nhưng mang tính cách học hỏi để 

trau dồi kỹ năng, đọc, viết và sáng tạo vì các em không đến trường học trong thời gian này.  

Mỗi ngày sẽ có nhưng bài tập cho các học sinh từ lớp mầm non đến lớp 5.  Hàng tuần sẽ 

có những bài tập mới cho các học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (lớp 6-12).  

Xin nhấn vào đường kết nối này:  (add link) để biết thêm chi tiết. 

 

Những công ty cung cấp dịch vụ internet ở thành phố Lincoln. 

 

Có rất nhiều những công ty cung cấp mạng internet ở thành phố Lincoln. Trong đó, 

có ba công ty lớn đã liên hệ với Sở Giáo Dục Lincoln đề nghị giảm giá cho các gia đình có 

con đang học các trường công lập Lincoln như: công ty Allo, Spectrum, và Windstream.  

Xin qúy vị nhấn vào đường kết nối này: (add link) để biết thêm chi tiết. 

  



 

Hỗ trợ thực phẩm – Thức ăn: 

 

Dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng của trường công lập Lincoln  

Để giảm thiểu tối đa sự tiếp súc trực tiếp trong cộng đồng, Các trường công lập 

Lincoln sẽ thay đổi cách chia sẻ phần ăn thay vì phân chia mỗi ngày thì từ giờ trở đi sẽ 

thực hiện phân chia thực phẩm – phần ăn vào thứ Ba hàng tuần, từ 11h00 sáng đến 12h30 

trưa, dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng của trường sẽ có mặt tại trường để phân chia phần ăn 

cho các học sinh, chúng tôi sẽ phân chia phần ăn trưa và sáng, mỗi học sinh được nhận 

năm phần ăn sáng và năm phần ăn trưa. 

 

Vào thứ Ba Hàng tuần, sẽ có tám địa điểm dưới đây phân chia phần ăn cho các học sinh:  

 Trường Belmont Elementary School – cửa số 8 (địa chỉ 3425 North 14th St.) 

 Trường Arnold Elementary School – cửa số 10 (địa chỉ 5000 Mike Scholl Street) 

 Trường Hartley Elementary School – cửa số 8 (địa chỉ 730 North 33rd St.) 

 Trường Calvert Elementary School – cửa số 7 (địa chỉ 3709 S. 46th St.) 

 Trường Linton Elementary – cửa số 1 (địa chỉ 1520 N. 29th St.) 

 Trường Park Middle School – cửa số 5 (địa chỉ 855 South 8th St.) 

 Trường Northeast High School – cửa số 35 (địa chỉ 2635 North 63rd St.) 

 Trường Lincoln High School – cửa số 44 (địa chỉ 2229 J Street) 

 

Các học sinh không cần phải có mặt để nhận phần ăn của mình, phụ huynh có thể đến 

nhận thay. Tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi đang sống ở Lincoln và các học sinh khuyết tật 

từ 18 đến 21 tuồi sẽ nhận được phần ăn.  

 

Ngân hàng thực phẩm của Lincoln 

 

Tất cả các trường tham gia chương trình Backpack (cặp thức ăn) và chợ thực phẩm. 

Ngân hàng thực phẩm vẫn tiếp tiếp tục phát thực phẩm miễn phí cho các trẻ em và gia 

đình.  Để duy trì và đảm báo đủ thức ăn cho các gia đình, hai chương trình này tạm dừng 

hoạt động, nhưng kể từ tuần 23 đến 27 tháng 3, bất kể gia đình nào cần thức ăn, có thể đến 

một trong ba địa điểm dưới đây để nhận thực phẩm miễn phí đã được để sẵn trong bao bì.  

 

 Thứ Tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 trường Lincoln High School,  

Thời gian phát: 3:00pm-3:45pm 

 Thứ Năm, ngày 26 tháng 3 trường Northeast High School,                                               

Thời gian phát 3:00pm-3:45pm 

 Thứ Sáu, ngày 27 tháng 3, trường Everett Elementary,                    

Thời gian phát 3:00pm-3:30pm 

 

 



 

Mỗi tuần Ngân hàng thưc phẩm của Lincoln sẽ công bố địa điểm phát thực phẩm 

cho những lần phát kế tiếp. Để biết thêm thông tin và địa điểm xin vào trang điện tử của 

Lincoln Food Bank. 

 

Tài khoản trả tiền ăn trưa tự động (Nhắc nhở tài khoản) 

 

Những gia đình nào đã đăng ký trả tiền ăn trưa tự động hàng tháng, xin đăng nhập 

vào tài khoản và chọn phần ngưng trả tiền tự động.  Hướng dẫn sẽ được tìm thấy khi qúy 

vị đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc qúy vị có thể gọi cho trường. 

Xin lưu ý: khi qúy vị dùng ứng dụng trong điện thoại sẽ không hiển thị chi tiết trong tài 

khoản, qúy vị muốn xem chi tiết xin vui lòng vào trang điện tử myschoolbucks.com  

 

Qúy trợ gíúp khẩn cấp tiền cho những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch 

cúm Covid-19 đang được nhận đơn. 

 

Hiện tại qũy trợ cấp khẩn cấp của các Trường Công Lập Lincoln đang nhận đơn và 

xét duyệt cho những học sinh và gia đình đang học trường công lập Lincoln đang bị ảnh 

hưởng của đại dịch cúm Covid-19. 

 

Những gia đình có con đang học tại các trường công lập Lincoln cần giúp đỡ để trả cho:  

 Childcare (dịch vụ giữ trẻ) 

 Medical Costs (chi phí y tế) 

 Rent or Housing Costs (tiền thuê nhà hoặc tiền nhà) 

 Utilities (tiện ích sử dụng) 

 Other emergencies as necessary (những chi phí khẩn cấp khác khi cần) 

 

Đơn xin trợ cấp qúy vị có thể vào trang điện tử foundationfolps.org.  Sau khi qúy vị điền 

thông tin và nộp đơn trên mang, đơn sẽ được chờ xét duyệt, nếu qúy vị được chấp thuận, 

những khoản tiền trợ cấp này sẽ được gửi thẳng đến nhà cung cấp (như: nơi giữ trẻ, chủ 

nhà và cơ quan cung cấp dịch vụ tiện ích – KHÔNG gửi cho qúy vị) thời gian xét duyệt 

mất khoảng 3-5 ngày làm việc.  Xin nhấn vào đây : (add link) để biết thêm chi tiết. 

Ứng Dụng App MyLNK 

Ứng dụng MyLNK cung cấp hướng dẫn miễn phí, một ứng dụng dành cho những 

người có nhu cầu tìm sự trợ giúp.  Ứng dụng này giúp các gia đình, người giúp đỡ, những 

cơ quan dễ dàng tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ này.  Ứng dụng này không cần dùng data 

cũng như kết nối WiFi.  Điện thoại Android và Apple có thể cài đặt và sử dụng.  Xin nhấn 

vào đây (add link) để biết thêm chi tiết.  

  



 

Trắc nghiệm cho các học sinh vào lớp mẫu giáo 

Vào thời điểm này, tất cả các trắc nghiệm và ghi danh cho năm học 2020-2021 sẽ 

tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. 

Ghi danh cho học sinh mới vào học. 

Học sinh mới đến Lincoln cần đăng ký vào học Trường Công Lập Lincoln sẽ vào 

trang điện tử của Sở Giáo Dục Lincoln tại lps.org và nhấn vào chữ màu đó có ghi chữ 

"Enroll your students for school - đăng ký và ghi danh học"  Sau khi qúy vị điền đơn và 

gửi đi trên mạng,  thư ký của trường sẽ liên hệ với qúy vị và hướng dẫn qúy vị cần làm 

những bước tiếp theo.  Nếu qúy vị không đăng ký được trên trang điện tử, xin vui lòng gọi 

cho chúng tôi qua số điện thoại: 402-426-1988 để được sự trợ giúp. 

Giúp đỡ các học sinh xử lý những căng thẳng. 

Xem những thông tin, đọc những tin tức trên mạng xã hôi, và nghe mọi người xung 

quanh truyền tải thông tin về đại dịch covid-19 sẽ khiến cho mọi người lo lắng và áp lực.  

Đặc biệt là các trẻ em, vì chúng sẽ không hiểu hết hoặc bối cảnh và thông tin mà chúng 

nhận được sẽ làm cho trẻ em lo sợ và tạo nên sự áp lực tâm lý cho cá nhân. 

 

Điều quan trọng cần ghi nhớ là trẻ em cần tìm đến người lớn đáng tin cậy để biết 

cách ứng phó trong tình huống căng thẳng. Người lớn cần bình tĩnh, chia sẽ những thông 

tin thực tế và đưa ra những câu trả lời phù hợp có thể giúp các trẻ em bình tĩnh hơn và giảm 

tối thiểu sự áp lực cá nhân và bình tĩnh xử lý mọi tình huống. 

z 


