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Lincoln Public Schools 

  

Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln, 

Sau đây là cập nhật của LPS cho tuần từ ngày 5 tháng Tư, 2020. Xin 
nhắc, chúng ta chuyển vào Giai Đoạn 2 Học Từ Xa bắt đầu từ thứ Hai, 
6 tháng Tư và sẽ tiếp tục cho đến hết năm học vào ngày 21 tháng 
Năm. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục kiên nhẫn và thông hiểu khi chúng tôi 
làm việc để chuyển vào môi trường  học từ xa cho hơn 42 000 học 
sinh tại Các Trường Công Lập Lincoln. 

Phân Phát Đồ Ăn 

Phát đồ ăn LPS 

Xin nhắc là đồ ăn được phát hàng tuần vào ngày thứ Hai từ 11 giờ 
sáng đến 12 giờ 3o trưa tại 12 điểm trường của LPS. 

Để biết thêm thông tin về các địa điểm phát đồ ăn và hướng dẫn 
drive-thrus, hãy vào trang website lps.org và gõ từ khóa “food”. 

Từ Food Bank của Lincoln 

Gia đình nào cũng được hoan nghênh đến nhận túi đồ ăn đã được đóng 
gói sẵn từ the Lincoln Food Bank tại các địa điểm sau: 

Thứ Hai, Ngày 6 tháng Tư 



• 3 - 3:45 p.m., Irving Middle School (2745 S. 22nd St.) 

Thứ Ba, 6 tháng Tư 

• Noon - 1 p.m., F Street Community Center (1225 F St.) 
• 2:50 - 3:30 p.m., Clinton Elementary School (1520 N. 29th St.) 
• 3 - 3:30 p.m., Arnold Elementary School (5000 Mike Scholll St.) 

Thứ Tư, 8 tháng Tư 

• 3 - 3:35 p.m., Culler Middle School (5201 Vine St.) 

Thứ Năm, 9 tháng Tư 

• 10 - 11 a.m., Fourth Presbyterian Church (5200 Francis St.) 
• 3 - 3:30 p.m., Goodrich Middle School (4600 Lewis Ave.) 

Thứ Sáu, 10 tháng Tư 

• 3 - 4:15 p.m., Pershing Elementary School (6420 Judson St.) 

Để biết thêm thông tin về những địa điểm khác có phát đồ ăn của 
Lincoln Food Bank, hãy truy cập vào trang mạng của họ. 

Giúp Đỡ Về Mặt Cảm Xúc Xã Hội  (Tinh 
Thần) 
Tình hình toàn cầu hiện nay của chúng ta đã đang mang 
đến nhiều thông tin được tiếp nhận một cách khác nhau. 
Quý vị và con em có thể lo ngại và âu lo về COVID-19. Mặc 
dù nhiều thông tin đã được đưa ra về những việc chúng ta 
có thể làm để bảo vệ sức khỏe thể chất, chúng tôi muốn 
đảm bảo chúng tôi trao đổi về cách để có sức khỏe tinh 
thần tốt trong thời gian đặc biệt chưa từng có này. 
Học sinh  và gia đình LPS Students hiện nay có thể liên lạc 
cố vấn học đường, nhân viên xã hội, chuyên viên tâm lý 
học đường, bác sĩ tâm lý của LPS qua Zoom. Nhấp vào đây 
để biết thêm thông tin. 



Các Hoạt Động Bổ Sung Tại Nhà Từ 
Community Learning Center 
Lincoln Community Learning Centers đánh giá cao tầm quan trọng của 
việc thu hút các bạn trẻ vào các hoạt động vui và phong phú "sau giờ 
học".  Chúng tôi biết rằng đây là những thời điểm rất đặc biệt và 
chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể phục vụ cho các em và gia đình tốt 
nhất bằng cách cung cấp tài liệu và ý tưởng cho các hoạt động có thể 
thực hiện ở nhà.  Chúng tôi sẽ  tiếp tục bổ sung danh sách các hoạt 
động, xin hãy vào xem lại thường xuyên! 

Học Hè Cho Học Sinh Bậc Trung Học 
Phổ Thông 
Với thông mới nhất từ các quan chức y tế địa phương, chúng tôi đang 
làm việc để điều chỉnh lịch học hè. Chúng tôi dự kiến các lớp hè sẽ bắt 
đầu dạy tại trường North Star High School và qua mạng eLearning từ 
10 tháng Sáu và kết thúc vào 23 tháng Bảy. Học sinh sẽ có kỳ nghỉ 
ngắn từ 3 tháng Bảy đến 6 tháng 7. Chúng tôi đang làm chuẩn bị 
thông tin chi tiết về ghi danh và sẽ đưa thêm thông tin cho quý vị 
ngay khi có. Điều này có thể thay đổi nếu các chỉ thị bảo vệ sức khỏe 
như hiện nay vẫn còn áp dụng trong tháng Sáu. 

Lời Nhắc Từ Dịch Vụ Y Tế LPS 
Hiện nay có thêm các trường hợp mắc bệnh sốt siêu vi Corona COVID-
19 tại Lincoln đã được xác nhận qua xét nghiệm, chúng tôi muốn chia 
sẻ một vài nhắc nhở quan trọng về cách tất cả chúng ta có thể hợp tác 
với nhau để tránh lan truyền thêm: 

• Ở nhà và tránh đi ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Điều 
này bao gồm đi chơi, tụ họp hoặc bất kỳ việc gì trong môi 
trường công cộng (đông người). 

• Nếu quý vị phải đến nơi công cộng, hãy thực hiện dãn cách xã 
hội bằng cách giữ khoảng cách người khác khoảng 6 feet (1.8 
mét). 

• Đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành một mình hoặc với 
gia đình là tốt cho sức khỏe. Khi đi ra ngoài, hãy thực hiện giãn 
cách xã hội và tiếp tục dùng các phương pháp tránh lây nhiễm. 



Việc này bao gồm không dùng các thiết bị ở bãi đậu xe hoặc các 
sân chơi, tránh đụng các đồ công cộng nếu có thể, tránh những 
nơi có hơn 10 người, ở cách người khác 6 feet (1.8 m). 

• Hãy rửa tay và/ hoặc dùng thuốc sát trùng tay ngay khi có thể 
sau khi ở nơi công cộng. 

• Ở nhà nếu quý vị bị bệnh và tránh tiếp xúc gần những người 
bệnh. 

• Hãy tự theo dõi sức khỏe bản thân và gia đình quý vị mỗi ngày 
để tìm các triệu chứng sau: 

o Sốt trên 100 độ F 
o Ho 
o Khó thở 
o Đau họng 

• Nếu quý vị có một hoặc kết hợp nhiều triệu chứng này, hãy liên 
lạc với bác sĩ để được hướng dẫn. 

• Rửa tay thường xuyên với xà bông và nước trong tối thiểu 20 
giây. Nếu không có xà bông và nước, hãy dùng các thuốc sát 
trùng có cồn. 

• Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng bằng tay chưa rửa. 
• Che mũi và miệng bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt xì rồi bỏ 

khăn giấy vào thùng rác. Rửa tay ngay sau đó. 

An toàn cần sự chung tay của cả cộng đồng! Cảm ơn quý vị đã hợp tác 
để giữ học sinh, gia đình và nhân viên chúng ta an toàn và khỏe 
mạnh. 

Wendy Rau, RN 

Health Services Supervisor 

Lời Nhắc: Giai Đoạn 2 Học Từ Xa 
Thông tin được gởi vào thứ Sáu (3 tháng Tư) đến mọi gia đình về Giai 
Đoạn 2 Học Từ Xa. Mặc dù học sinh không có tại trường trong thời 
gian này, việc học tập vẫn tiếp diễn. Việc học sinh tiếp tục tập trung 
tham gia Học Từ Xa để các em không bị tụt hật sau khi trở lại trường 
là vô cùng quan trọng. Để biết thêm tông tin, xin vào thăm trang 
mạng của chúng tôi.: Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet ở Lincoln 

Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet tại Lincoln. 3 nhà cung cấp đã 
liên lạc với Các Trường Công Lập Lincoln để cho biết các chương trình 
hoặc xem xét đặc biệt dành cho các 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 xem trên trang mạng của chúng tôi. . 

Lời Nhắc: Trợ Giúp Kỹ Thuật Máy Tính 
Chromebook 
Nếu quý vị đang gặp vấn đề với máy tính xách tay 
Chromebook dành cho học sinh của Các Trường Công Lập 
Lincoln, xin hãy liên lạc với Help Desk từ thứ Hai đến thứ 
Sáu từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Gọi số (402) 436-1735 
với mã số học sinh sẵn trong tay,  hoặc vào 
trang help.lps.org và nhập thông tin đăng nhập của con 
em quý vị vào. 
Vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng, gia đình và nhân viên của 
chúng ta, chúng tôi sẽ không sửa máy tính Chromebook tại Sở Học 
Chánh LPS cho gia đình k hông có hẹn trước. Quý vị phải gọi đến Help 
Desk theo số (402)436-1735 và lấy hẹn trước. 

Lời Nhắc: Liên lạc với chúng tôi 
Chúng tôi biết rằng quý vị sẽ tiếp tục có câu hỏi và lo ngại. Xin hãy 
liên lạc với chúng tôi qua trang mạng bằng cách nhấp chuột vào nút 
màu xanh dương “Contact Us” , hoặc bằng cách gọi đến trường của 
con em quý vị. Trong thời gian đóng cửa do dịch bệnh này, nhân viên 
của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phản hồi cho quý vị nhanh chóng. 
 

  
Lincoln Public Schools would like to continue connecting with you via email. If you prefer to be removed 
from our list, please contact Lincoln Public Schools directly. To stop receiving all email messages 
distributed through our SchoolMessenger service, follow this link and confirm: Unsubscribe 

SchoolMessenger is a notification service used by the nation's leading school systems to connect with 
parents, students and staff through voice, SMS text, email, and social media. 

 


