
Thưa qúy phụ huynh có con học từ lớp 2 đến lớp 5, 

 

Xin nhắc qúy vị là các Trường Công Lập Lincoln đóng cửa và dừng các hoạt động của trường từ 

ngày 22 tháng 3 cho đến khi có thông báo mới.  Dưới đây là những thông tin quan trọng mà qúy 

vị cần biết về chương trình học từ xa (tức học tại nhà) 

 

Chương trình học từ xa bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng Tư.  Các học sinh có 

thể lên trang điện tử của trường tại lps.org/remote lấy tài liệu để học.  Những tài liệu và bài tập 

này đã cài sẵn trong máy tính Chromebook mà nhà trường đã phát cho các học sinh từ lớp 2 đến 

lớp 5.  Tất cả các tài liệu và bài tập này không bắt buộc con của qúy vị phải làm vì những bài tập 

này các giáo viên sẽ không chấm điểm. (Các bài tập này các học sinh đã học, nên các em chỉ ôn 

lại mà thôi) 

 

Nếu các Trường Công Lập Lincoln tiếp tục đóng cửa sau hai tuần (tức sau ngày 3 tháng 4), các 

Trường Công Lập Lincoln sẽ gửi cho qúy vị những bài giảng qua video trên trang điện tử của Sở 

Giáo Dục Lincoln tại (lps.org) hoặc trên đài truyền hình công cộng.  Lịch chiếu trên truyền hình 

sẽ được đăng trên trang điện tử của Sở Giáo Dục Lincoln tại lps.org.  Ngoài những bài giảng trên 

truyền hình, sẽ có những hướng dẫn cho học sinh sinh hoạt và làm bài tập.   

 

Sở Giáo Dục Lincoln sẽ tiếp tục gửi thông báo cho qúy vị trong những tuần tới. 

 

Trân thành cảm ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của qúy vị. 


