
Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln, 

Sau đây là cập nhật của LPS cho quý vị trong tuần từ ngày 30 tháng Ba, 2020. Xin 
nhắc là sẽ không có lớp và sinh hoạt cho học sinh tại trường cho đến khi có thông báo 
mới. Trong tuần, quý vị sẽ tiếp tục nhận email từ trường học và giáo viên của con em 
và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nếu có. Chúng tôi cũng sẽ đăng thông tin trên 
trang mạng lps.org. Nếu có bất kì thắc mắc hoặc lo ngại nào, xin dùng nút màu xanh 
“Contact Us” trên trang web của chúng tôi. 

Tiếp Tục Học Từ Xa 

Tuần này chúng ta tiếp tục ôn tài liệu cho tất cả các khối lớp. Học sinh trung học ghi 
danh vào các chương trình chuyên/Advanced Placement (AP), Tú Tài Quốc Tế/ 
International Baccalaureate Program (IB), học trực tuyến/ eLearning  và các khóa ở 
Southwest sẽ bắt đầu bài mới từ ngày 30 tháng Ba. Học sinh cần kiểm tra Google 
Classrooms và email để có thêm thông tin. Nhấp chuột vào đây để có thêm thông tin về 
học từ xa cho tất cả các lớp.  

Các Gia Đình Chương Trình Mầm Non (Early Childhood) 

Chúng tôi hy vọng quý vị có cơ hội truy cập các tài liệu học từ xa của chương trình Early 
Childhood trên trang web của chúng tôi tại lps.org/remote. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần trợ 
giúp về cách dùng các tài liệu này với con của quý vị, xin đừng ngại liên lạc với giáo viên của 
con em. 

Đối với những trẻ em đang nhận dịch vụ can thiệp sớm, tham gia chương trình giữ trẻ trong 
cộng đồng hoặc tại nhà hoặc chương trình vỡ lòng của LPS và nhận các dịch vụ giáo dục đặc 
biệt của giáo dục mầm non thì: 

 Điều phối viên, người cung cấp dịch vụ hoặc phụ trách chương trình có thể đã liên lạc 
với quý vị để trợ giúp về các tài liệu học trong thời gian trường đóng cửa.  

 Trong trường hợp trường tiếp tục đóng cửa sau ngày 3 tháng Tư, chúng tôi sẽ liên lạc 
với quý vị để sắp xếp các dịch vụ can thiệp sớm được bao gồm trong kế hoạch IFSP 
hoặc IEP hiện hành của con em quý vị. 

Chương trình Early Childhood sẽ email thêm thông tin cho quý vị. 

Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt 

Cảm ơn sự kiên nhẫn và hợp tác của quý vị khi nhân viên của chúng  tôi làm việc để 
chuẩn bị tài liệu học  trên mạng cho Giáo Dục Đặc Biệt. Các tài liệu này sẽ có trên 
mạng từ ngày 6 tháng Tư và có thể được truy cập qua trang Học Từ Xa LPS (LPS 
Remote Learning) tại lps.org/remote. Gia đình có thể đã nhận thư từ Tiến sĩ Fundus. 
Quý vị cũng có thể đã nhận email từ điều phối viên hoặc phụ trách chương trình giáo 
dục đặc biệt của trường vào khoảng 1 tháng Tư. Nếu quý vị có câu hỏi về thư này, xin 
email điều phối viên hoặc phụ trách chương trình giáo dục đặc biệt của con em quý vị.  

http://www.lps.org/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/19/k-1-remote-learning-packets/
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/19/k-1-remote-learning-packets/
https://bigfile.lps.org/remote/lps-remote-learning-materials/index.html#early
http://lps.org/remote


Tài Liệu Từ Thư Viện Các Trường Chúng Ta 

Hãy xem thử các hoạt động và thử thách trên mạng do Dịch Vụ Thư Viện LPS cung 
cấp. Trang này sẽ cung cấp các hoạt động tùy chọn, vui đế giúp phụ huynh giữ cho con 
em tiếp tục đọc, viết và sáng tạo khi không đến trường. Mỗi ngày thư viện sẽ cho ra các 
hoạt động mới cho học sinh chương trình Mầm Non, từ lớp Mẫu Giáo – Lớp 2, Lớp 3 – 
Lớp 5. Thư viện cũng có các thử thách học tập hàng tuần dành cho học sinh cấp 2 và 
cấp 3.  Hãy thử xem! 

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Interner Trong Lincoln 

Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet trong Lincoln. 3 nhà cung cấp dịch vụ đã liên lạc 
với Các Trường Công Lập Lincoln để cho biết về các gói đặc biệt hoặc xem xét đặc biệt 
cho gia đình học sinh Các Trường Công Lập Lincoln là Allo Communications–Imperial, 
NE; Spectrum–Stamford, CT; và Windstream–Little Rock, AK. Để biết thêm thông tin, 
xin thăm trang web của chúng tôi.  

Trợ Giúp Kỹ Thuật Về Máy Tính - Chromebook Help Desk 

Nếu quý vị đang gặp vấn đề với máy tính xách tay Chromebook cho học sinh LPS, xin 

hãy liên lạc Phòng Trợ Giúp Kỹ Thuật/ Help Desk từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 7 giờ sáng 

đến 4 giờ chiều. Hãy gọi (402) 436-1735 và sẵn sàng với mã số học sinh hoặc vào 

trang help.lps.org và nhập thông tin đăng nhập của học sinh vào. 

Vì sức khỏe và an toàn của gia đình và nhân viên, chúng tôi sẽ không nhận tiếp gia 
đình trực tiếp đi đến Văn Phòng Sở Học Chánh LPS để sửa Chromebook mà không có 
hẹn trước.Quý vị phải gọi Help Desk theo số (402)436-1735 và lấy hẹn trước.  

Công Dân Thế Giới Số 

Khi lên mạng, việc mọi người cư xử đúng mực là quan trọng.  Học sinh phải theo Thỏa 
Thuận Trách Nhiệm Sử Dụng của học sinh mà các em đã ký bằng cách ký vào đăng 
nhập trong Portal mỗi ngày. Xin nhắc nhanh, khi các em lên mạng, hãy đảm bảo: 

 Dùng ngôn ngữ và hành vi tôn trọng. 
 Tập trung vào các thảo luận về các chủ đề phù hợp. 
 Chỉ gởi các tin nhắn phù hợp. 
 Mặc quần áo phù hợp với học đường nếu tham gia các cuộc họp có video 

 Hãy thành thật và không đạo văn hoặc sao chép bài của người khác. 
 Không giả thông tin hoặc mạo danh người khác trên mạng.  

Khi mọi người nhớ hành xử tử tế, thể hiện sự tế nhị dành cho người khác và đối xử với 
người khác trên mạng như cách các em mong muốn người khác đối xử với mình khi 
đối diện thì tất cả chúng ta có thể tập trung học. 

Hãy đọc qua các chính sách và quy định tại đây.  

http://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
http://help.lps.org/
https://home.lps.org/technology/citizenship/keyconcepts/


 

Phân Phát Đồ Ăn 

Ứng Dụng MyLNK 

Ứng dụng MyLNK là một danh bạ hướng dẫn miễn phí, tập trung về các nguồn lực 
cộng đồng trong Lincoln cho người có nhu cầu. Ứng dụng này giúp gia đình, nhân viên 
phụ trách trợ giúp gia đình và các cơ quan dễ dàng tìm hiểu, kết nối và sử dụng các 
dịch vụ. MyLNK hoat động mà không cần có kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi. Ứng 
dụng có sẵn để tải về cho cả điện thoại Android và Apple. Nhấp chuột vào đây để biết 
thêm thông tin. 

Điền Bản Điều Tra Dân Số Năm 2020 bây giờ 

Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 hiện đang được tiến hành. Quý vị có thể điền bản 
điều tra dân số của mình trên mạng, qua điện thoại hoặc bằng email. Để  biết thêm 
thông tin, hãy vào 2020census.gov. 

Văn Phòng Sở Học Chánh LPS 

Vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng và nhân viên chúng tôi đồng thời thực hiện quy 
định mới của Thành Phố Lincoln, Các Trường Công Lập Lincoln sẽ thay đổi cách làm 
việc của Văn Phòng Sở Học Chánh (5905 O St.) bắt đầu từ thứ Hai, 30 tháng Ba cho 
đến khi có thông báo mới. 

Bắt đầu từ thứ Hai, mọi người phải gọi (402)436-1000 để lấy hẹn cho dịch vụ họ cần. 
Tất cả các dịch vụ của Học Khu LPS vẫn còn hoạt động. Phần lớn nhân viên văn phòng 
Sở Học Chánh đang làm việc từ xa và vẫn sẽ phục vụ qua điện thoại hoặc qua email và 
khi cần có mặt tại Sở Học Chánh thì phải lấy hẹn trước. 

 

https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home
https://2020census.gov/

