
Kính thưa quý gia đình học sinh LPS, 

Chúng tôi có nhiều hướng dẫn quan trọng để chia sẻ với quý vị khi chúng ta bước vào Giai Đoạn 

2 Học Từ Xa vào ngày 6 tháng Tư. Chúng tôi xin lỗi  về email dài nhưng thông tin bên dưới sẽ 

giúp quý vị trợ giúp cho con em mình. Xin đọc hết thư và liên lạc với nhà trường nếu quý vị có 

câu hỏi. 

Xin nhắc là nhà trường sẽ tiếp tục với Học Từ Xa cho đến hết năm học. Ngày dạy cuối cùng là 

21 tháng Năm. Mặc dù học sinh sẽ không có mặt tại trường trong thời gian này, việc học tập vẫn 

sẽ tiếp tục. Học sinh tiếp tục tập trung tham gia Học Từ Xa là vô cùng quan trọng để các em 

không bị thụt lùi khi các em trở lại trường. 

Thông tin bổ ích dành cho mọi gia đình và học sinh liên quan đến Học Từ Xa LPS có thể được 

tìm thấy  bằng cách dùng trình duyệt web để truy cập lps.org/remote. 

Từ Mẫu Giáo - Lớp 12: LPS Portal, Google Classroom và Zoom 

Sau đây là các công cụ quan trọng để hỗ trợ học sinh khi các em truy cập tài liệu Học Từ Xa: 

 LPS Portal (portal.lps.org): Học sinh từ Mẫu Giáo - Lớp 12 sẽ truy cập nhiều tài liệu qua 
LPS Portal. Học sinh buộc phải có mã số học sinh (student ID) và mật khẩu (password). 
Nếu học sinh không biết mã số học sinh và mật khẩu của mình, các em sẽ cần liên lạc 
với nhà trường. 

 Các video do giáo viên và thủ thư cung cấp sẽ có trong công cụ gọi là MyVRSpot nằm 
trong LPS Portal. Điều đầu tiên học sinh nên làm mỗi ngày là đăng nhập vào MyVRSpot 
qua LPS Portal. Các hướng dẫn có thể được tìm thấy ở đây. 

 Google Classroom: Ứng dụng thường dùng nhất cho học sinh từ Mẫu Giáo - Lớp 12 
trong Portal là Google Classroom. Đây là nơi mỗi học sinh sẽ truy cập thông tin từ giáo 
viên của mình. 

 Dành cho học sinh từ lớp 2 - lớp 12 đã mượn máy tính xách tay LPS Chromebook, hãy 
làm theo hướng dẫn bên dưới khi được mời tham gia họp hoặc giờ trợ giúp của giáo 
viên trong Zoom.  Học sinh có thể được mời để gặp theo nhóm  nhỏ hoặc cả lớp. Giáo 
viên sẽ cung cấp mã số của cuộc họp hoặc đường dẫn qua email hoặc qua Google 
Classroom. 
 
* Đối với học sinh Mẫu Giáo - lớp 1, nếu giáo viên đưa ra lựa chọn họp, gia đình sẽ cần 
một thiết bị cá nhân như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay... 
 
Để tham gia vào cuộc họp Zoom của giáo viên bằng mã số cuộc họp: 

1. Học sinh nên vào LPS Portal. (portal.lps.org) 
2. Tìm và nhấp vào Zoom. 
3. Nhập mã số do giáo viên cung cấp (ví dụ: XXX-XXX-XXXX). 

http://portal.lps.org/
https://docs.google.com/document/d/1M_nSsjDzj2Bu7y2bGxJcbfFaHA10OcdYyE6T6ax_Rqk/preview
https://portal.lps.org/


4. Nhấp Join. 
5. Ứng dụng Zoom sẽ mở trên máy tính LPS Chromebook. 
6. Học sinh nên gõ tên thật của mình. 
7. Nhấp Join. 

 

Thêm thông tin (và video) về Zoom có thể được tìm thấy tại đây. 

Học Sinh Tiểu Học - Bài Học Mới Từ Ngày 6 tháng Tư 

Bên dưới là hướng dẫn riêng cho việc học từ xa môn Đọc, Toán và Anh Ngữ ELL.  

 Mỗi tuần học sinh sẽ nhận 2 bài mới cho môn Đọc và Toán. Mỗi bài bao gồm phần giảng 
dạy của giáo viên dạy lớp, một video bài mới và đề nghị luyện tập để học sinh luyện tập 
phần mới học liên quan đến đoạn video. 

 Gia đình có học sinh học Mẫu Giáo - lớp 1 sẽ nhận thông tin từ giáo viên các qua email. 
 Gia đình có học sinh học Lớp 2 - Lớp 5 sẽ nhận thông tin từ giáo viên qua Google 

Classroom. 
 Sẽ có hướng dẫn hàng tuần về môn Vi Tính, Mỹ Thuật, Âm Nhạc và Thể Dục. 

Có nhiều lựa chọn để xem bài học qua các video  được chuẩn bị trước cho học sinh tiểu học: 

 Theo yêu cầu:www.lps.org/remote hoặc LNKTV website 
 Phát trên kênh truyền hình cáp LNKTV Education: 

o LNKTV website 
o Allo: kênh 23 
o Charter Spectrum: kênh 1303 
o Windstream Kinetic: kênh 1080 

Các bài học sẽ theo lịch hàng tuần như sau: 

 
Thứ Hai & Thứ Tư Thứ Ba & Thứ Năm Thứ Sáu 

8:30 am Mầm Non Mầm Non Mầm Non 

9:00 am Mẫu Giáo: Đọc & Nhận Biết 

Âm Vị 

Mẫu Giáo: Toán Mẫu Giáo - Lớp 2: Vi 

Tính, Mỹ Thuật, Âm 

Nhạc, Thể Dục 

10:00 am Lớp 1: Đọc & Nhận Biết Âm Vị Lớp 1: Toán Lớp 3 - 5: Vi Tính, Mỹ 

Thuật, Âm Nhạc, Thể 

Dục 

http://www.lps.org/remote
http://lnktv.lincoln.ne.gov/CablecastPublicSite/schedule?channel=2&currentDay=2020-04-10
http://lnktv.lincoln.ne.gov/CablecastPublicSite/watch/1?channel=2


11:00 am Lớp 2: Đọc & Anh Ngữ ELL Lớp 2: Toán Anh Ngữ ELL Trình Độ 

1 

12:00 pm Lớp 3: Đọc & Anh Ngữ ELL Lớp 3: Toán Anh Ngữ ELL Trình Độ 

1 

1:00 pm Lớp 4: Đọc & Anh Ngữ ELL Lớp 4: Toán Mẫu Giáo: Đọc & Nhận 

Biết Âm Vị 

2:00 pm Lớp 5: Đọc & Anh Ngữ ELL Lớp 5: Toán Mẫu Giáo - Lớp 2: Vi 

Tính, Mỹ Thuật, Âm 

Nhạc, Thể Dục 

3:00 pm Anh Ngữ ELL Trình Độ 1 Anh Ngữ ELL 

Trình Độ 1 

Lớp 3- 5: Vi Tính, Mỹ 

Thuật, Âm Nhạc, Thể 

Dục 

Các đoạn video bài dạy sẽ lặp lại từ 4 giờ - 10 giờ chiều trên LNKTV với cùng lịch phát mỗi 

ngày. 

Lịch phát sóng chương trình TV cho các video bài dạy có thể được tìm thấy tại đây.  

Học Sinh Tiểu Học - Chấm Điểm 

Trong quý 4, điểm chủ yếu của học sinh tiểu học sẽ là việc học tập của học sinh. Chúng tôi hiểu 

rằng điểm có thể giúp động viên học sinh nhưng tập trung của chúng ta là sự phát triển của trẻ 

chứ không phải việc cho điểm. Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo học sinh tiểu học có cơ hội ôn 

lại bài đã học trước đó, được giới thiệu nội dung mới và chuẩn bị cho năm học tới. 

Việc thực hiện Học Từ Xa cho học sinh Mẫu Giáo - Lớp 5 gây khó khăn cho các phương thức 

đánh giá sức học của học sinh và cho điểm truyền thống. Thật khó để biết mức độ tự lập của học 

sinh khi làm bài. Ngoài ra, không phải gia đình nào cũng có thể truy cập internet một cách ổn 

định. Điều này hạn chế học sinh tham gia, tập trung vào học từ xa và khả năng nộp bài lại cho 

giáo viên. 

Chúng tôi mong đợi giáo viên sẽ kiểm tra tình trạng hiểu bài của học sinh, cho phản hồi cụ thể 

cho học sinh, xác nhận bài làm của học sinh và giải thích rõ về cách hiểu sai của học sinh. Giáo 

viên sẽ cố gắng dự đoán các câu hỏi học sinh có thể có và trợ giúp thêm qua Google Classrooms 

của mình. Các mmong đợi này cũng giống như khi học sinh tiểu học trong các lớp bình thường ở 

trường của mình. 

Các hướng dẫn này cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ phần học thêm nào do giáo viên dạy lớp cung 

cấp. 



Học Sinh Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông - Bài Học Mới 

Từ Ngày 6 Tháng Tư 

Tất cả học sinh trung học cơ sở và phổ thông sẽ nhận bài mới và thông tin từ các giáo viên của 

mình qua Google Classroom và email. Việc học sinh đăng nhập vào Google Classroom mỗi ngày 

là quan trọng. Xin hãy làm theo hướng dẫn bên trên. 

Hoạt Động Học & Trợ Giúp Của Giáo Dục Đặc Biệt 

Các hoạt động học tập và trợ giúp của Giáo Dục Đặc Biệt sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng Tư. Các 

hoạt động học tập có thể được tìm thấy trên trang Học Từ Xa hoặc trong Google Classroom của 

con em nằm trong folder của giáo viên giáo dục đặc biệt/ Special Education Teacher. Quý gia 

đình sẽ được người phụ trách chương trình của con em liên lạc trong tuần lễ từ ngày 6 tháng Tư. 

Trong thời gian này, phụ trách chương trình của con em sẽ làm việc với quý vị để lấy hẹn cho 

các cuộc họp trong tương lai, cách liên lạc và bao lâu một lần. Nếu quý vị cần các tài liệu in sẵn, 

hãy cho phụ trách chương trình biết trong lần họp đầu tiên. Tài liệu mới sẽ được phát hành vào 

ngày 20 tháng Tư. 

Quy Tắc Ứng Xử Trong Học Từ Xa 

Chúng tôi hiểu rằng đây là thời gian căng thẳng và lo lắng cho nhiều người. Chúng tôi vẫn 

khuyến khích gia đình tiếp tục theo dõi việc sử dụng các thiết bị công nghệ (máy vi tính, máy 

tính bảng, điện thoại) của học sinh. Trong thời gian Học Từ Xa này, chúng tôi tiếp tục làm theo 

hướng dẫn về sử dụng các thiết bị công nghệ được phác thảo trong trang 33 và 34 của Sổ Tay 

Thông Tin Quan Trọng). 

Xin nhắc, Sổ Tay Thông Tin Quan Trọng  nêu: 

 Các nguồn tài nguyên công nghệ bao gồm: thiết bị máy vi tính và các thiết bị công nghệ 
liên quan, tất cả các dạng email và liên lạc điện tử của LPS, tất cả các tập tin dự trữ 
trong đám mây công khai hoặc riêng của LPS. 

 Học sinh phải thể hiện sự thận trọng đúng mực và trách nhiệm khi sử dụng chúng, như 
được công nhận trong Thỏa Thuận Về Trách Nhiệm Sử Dụng/ Responsible Use 
Agreement (RUA) mà học sinh đồng ý khi đăng nhập vào Chromebook qua LPS portal 
hoặc, trong trường hợp của học sinh tiểu học, là khi học sinh bắt đầu vào năm học của 
mình. 

 Các Trường Công Lập Lincoln có toàn quyền quản lý việc sử dụng thiết bị máy tính và 
người dùng thiết bị máy tính LPS. 

 Không có thiết bị máy tính LPS được cho phép sử dụng vào các mục đích trái ngược với 
sứ mệnh của Các Trường Công Lập Lincoln. 

https://www.lps.org/about/important/2019-2020/booklet/ib-eng.pdf
https://www.lps.org/about/important/2019-2020/booklet/ib-eng.pdf
https://home.lps.org/technology/policies/lps-student-responsible-use-agreement
https://home.lps.org/technology/policies/lps-student-responsible-use-agreement


 Phản ứng với các hành vi không phù hợp liên quan đến việc sử dụng thiết bị máy vi tính 
sẽ giống với các hình thức kỷ luật chung của LPS. 

Lời khuyên thêm cho gia đình có thể được tìm thấy trên trang LPS Digital Citizenship - Ý Niệm 

Cơ Bản Về Phép Lịch Sự và Tôn Trọng. 

Họp Phụ Huynh với nhân viên LPS qua Zoom 

Nhân viên LPS có thể đề nghị họp với gia đình qua Zoom. Nếu việc này xảy ra, nhân viên sẽ 

email một đường dẫn đến cuộc họp Zoom (ví dụ: https://lps.zoom.us/j/XXXXXXXXXX). Sau 

đó gia đình sẽ chọn đường dẫn từ máy vi tính hoặc điện thoại. Trong trường hợp dùng điện thoại, 

gia đình có thể cần tải về ứng dụng Zoom trong kho ứng dụng tương ứng cho Android hoặc 

Apple. 

Liên Lạc Với Chúng Tôi 

Chúng tôi biết rằng quý vị sẽ tiếp tục có câu hỏi và quan tâm. Xin mời quý vị liên lạc với chúng 

tôi qua trang mạng bằng cách nhấp vào nút màu xanh dương “Contact Us”, hoặc bằng cách gọi 

cho trường của con em quý vị. Trong thời gian Trường Đóng Cửa Do Dịch Bệnh, nhân viên của 

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi cho quý vị một cách nhanh chóng. 

 


