
Tin Cập Nhật Hàng Tuần LPS 05/01/2020 
 

Kính thưa quý gia đình học sinh Các Trường Công Lập Lincoln, 

Sau đây là cập nhật của LPS cho tuần lễ từ ngày 4 tháng Năm, 2020. Xin tiếp tục kiểm tra 
email và trang mạng của chúng tôi đều đặn. 

Để tiện cho quý vị, đây là mục lục:  

 Tham gia #TestNebraskaChallenge 
 Có WiFi Hotspots Với Số Lượng Hạn Chế 
 Thông tin cho Giáo Dục Đặc Biệt 
 TeamMates tiếp tục kết nối 
 Ghi danh và thi kiểm tra vào mẫu giáo 
 Tin nhắc 

o Ghi danh lớp học hè cho học sinh bậc trung học 
o Phân phát đồ ăn 
o Ứng dụng "My LNK" 
o Trợ giúp về cảm xúc và xã hội 
o Trợ giúp kỹ thuật máy tính Chromebook 
o Liên lạc với chúng tôi 

 Hãy điền bản thống kê dân số năm 2020 bây giờ 

Tham Gia #TestNebraskaChallenge 

TestNebraska là một sáng kiến mới để tăng đáng kể tỉ lệ xét nghiệm COVID-19. Mỗi người 
dân Nebraska đều được mời vào trang TestNebraska.com và làm một đánh giá nhanh, 5 
phút.  Việc này giúp tìm ra nơi nào trong tiểu bang cần có xét nghiệm và nguy cơ bệnh ở 
mức nào. Hãy bắt đầu với 3 bước đơn giản: 

1. Trả lời vài câu hỏi để xác định nguy cơ mắc bệnh của quý  vị hiện tại. 
2. Họ không thể xét nghiệm tất cả mọi người nhưng họ sẽ ưu tiên xét nghiệm những 

người hiện đang có triệu chứng, đã tiếp xúc với người nào đó đã được xét nghiệm là 
dương tính hoặc gần đây có đến những nơi COVID-19 đang lan rộng hơn. 

3. Nếu quý vị làm xét nghiệm dương tính, họ sẽ hỏi quý vị trả lời thêm một số câu hỏi 
để giúp giữ tỉ lệ lây nhiễm không tăng lên. 

Hãy làm đánh giá ngay bây giờ: TestNebraska.com. 

http://testnebraska.com/
http://testnebraska.com/


 Wifi Hotspots Cho Học Sinh LPS Với Số Lượng Hạn Chế 

Nếu con em quý vị đang học từ lớp 2 - lớp 12 không có kết nối internet ổn định ở nhà, xin 
hãy liên lạc với văn phòng trường hoặc phòng kỹ thuật LPS Help Desk tại số (402) 436-
1735. Chúng tôi có số lượng hạn chế các WiFi hotspots cho gia đình LPS và chỉ tương thích 
với máy tính Chromebook do LPS đưa ra. 

Các WiFi hotspots này miễn phí và dễ cài đặt. Xin lưu ý là chỉ có máy tính Chromebook cho 
các lớp từ 2-lớp 12 mới có thể sử dụng thiết bị để kết nối với mạng LPS. Việc này sẽ cho 
phép học sinh truy cập các tài liệu học từ xa và liên lạc với các thầy cô giáo của mình qua 
máy tính Chromebook của các em. 

Thông Tin Cho Giáo Dục Đặc Biệt 

Các hoạt động học tập mới của Giáo Dục Đặc Biệt sẽ có trên Trang Học Từ Xa  bắt đầu từ thứ 
Hai, 4 tháng Năm. Xin hãy kiểm tra với người quản lý chương trình của con em quý vị xemm 
hoạt động nào là phù hợp nhất cho con em quý vị. 

TeamMates Tiếp Tục Kết Nối 

Con em quý vị có người hướng dẫn từ TeamMate? Các em có thể tiếp tục kết nối một các an 
toàn với người hướng dẫn của mình qua môi trường điện tử trong thời gian Đóng Cửa Do 
Dịch Bệnh này bằng các dùng hệ thống trao đổi thư điện tử của TeamMates (TeamMates 
Email Exchange). Nhân viên của TeamMates giữ vai trò là những người giúp trao đổi email, 
chuyển tin nhắn giữa học sinh có TeamMates và người hướng dẫn của các em. Chương trình 
này cho phép các cặp TeamMate tiếp tục tạo dựng mối quan hệ từ xa nhưng vẫn theo các 
hướng dẫn của Chương trình TeamMates một cách an toàn. Đến hôm nay, 697 người hướng 
dẫn và 262 học sinh được hướng dẫn đã liên lạc qua hệ thống trao đổi thư điện tử! 

Nếu quý con em quý vị có chương trình TeamMate, xin hãy bảo các em kiểm tra email hoặc 
liên lạc với cố vấn của các em. Hãy thăm trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin về 
chương trình. 

Ghi Danh Và Thi Kiểm Tra Vào Mẫu Giáo 

Quý vị có hoặc biết một trẻ em nào đó sẽ lên 5 tuổi trước ngày 31 tháng Bảy và sẵn sàng để 
bắt đầu học mẫu giáo? Đã đến lúc để ghi danh! Do các chỉ thị về sức khỏe, chúng tôi chỉ làm 
ghi danh trên mạng ở thời điểm này.  Xin vào thăm trang mạng của chúng tôi để bắt đầu thủ 
tục ghi danh. Quý vị sẽ cần giấy khai sanh của con em để bắt đầu. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc 
không thể điền đơn ghi danh trên mạng, xin hãy gọi điện thoại cho trường của quý vị. 

https://lincolnteammates.org/school-closure-communication/
https://lincolnteammates.org/school-closure-communication/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/


Con em quý vị sẽ lên 5 tuổi trong khoảng thời gian từ 1 tháng Tám đến 15 tháng Mười? Các 
em đủ điều kiện để thi kiểm tra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7 để xác định học sinh có thể đi 
học mẫu giáo sớm. Xin hãy vào xem trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

Ghi Danh Khóa Học Hè Cho Học Sinh Trung Học 

Xin nhắc là bắt đầu từ ngày 4 tháng Năm, học sinh lớp 12 và 11 có thể đăng ký các lớp học 
hè. Tất cả học sinh khác có thể bắt đầu đăng ký từ ngày 11 tháng Năm. 

Tất cả các lớp hè đều được dạy từ xa và đồng bộ từ ngày 3 tháng Sáu đế hết 16 tháng Bảy. 
Điều này có nghĩa là những học sinh đăng ký học khóa học hè sẽ phải đăng nhập vào máy 
tính Chromebook và gặp với giáo viên của mình trong môi trường điện tử trong thời gian có 
lớp như đã xếp, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Các lớp sẽ học từ 8-9:50 sáng và 9:55-11:45 sáng. 

Những học sinh quan tâm ghi danh học các lớp hè cần làm như sau: 

 Vào trang chương trình học hè  càng sớm càng tốt để điền thông tin cho biết các em 
quan tâm đăng ký cho các lớp học hè. 

 Nhân viên trường sau đó sẽ liên lạc lại với học sinh để hướng dẫn cách thức và thời 
gian đăng ký cho các lớp còn mở dựa theo lớp của các em. 

 Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang chương trình hè tại 
https://home.lps.org/summerschool/ 

Nếu quý vị có câu hỏi về thủ tục này, xin hãy liên lạc với cố vấn học đường ở trường quý vị. 

Phân Phát Đồ Ăn 

Phân Phát Đồ Ăn Tại LPS 

Bất kỳ gia đình nào cũng có thể lấy đồ ăn miễn phí cho con em của mình có tuổi từ 1-18 tuổi 
vào mỗi thứ Hai hàng tuần từ 11 giờ sáng đến 12:30 trưa. Để biết thêm thông tin về các địa 
điểm và hướng dẫn drive-thru, hãy vào trang mạng lps.org và gõ vào từ khóa “food”. 

Từ Food Bank of Lincoln 

Gia đình nào cũng được hoan nghênh đến nhận túi đồ ăn đã được đóng gói sẵn từ Lincoln 
Food Bank trong thời gian họ phân phát thực phẩm. Thông tin thêm về lịch của họ có thể 
được tìm thấy ở đây. 

https://home.lps.org/summerschool/
https://home.lps.org/summerschool/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/


Ứng Dụng MyLNK 

Ứng dụng (app) MyLNK cung cấp miễn phí, tập trung danh bạ hướng dẫn về các nguồn tài 
lực giúp đỡ cộng đồng trong Lincoln. Ứng dụng này giúp gia đình dễ dàng tìm hiểu, kết nối 
và tận dụng các dịch vụ trong cộng đồng chúng ta. Ứng dụng MyLNK hoạt động mà không 
cần kết nối mạng di động hoặc Wi-Fi. Quý vị có thể tải về cho cả điện thoại Android và 
Apple. Hãy nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Trợ Giúp Về Cảm Xúc và Xã Hội 

Gia đình và học sinh LPS bây giờ có thể kết nối với các cố vấn học đường, nhân viên xã 
hội, chuyên viên tâm lý học đường và các chuyên gia tâm lý qua các cuộc hội đàm trên 
Zoom. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin. 

Trợ Giúp Kỹ Thuật Cho Máy Tính Chromebook  

Nếu quý vị gặp vấn đề với máy tính học sinh Chromebook của LPS, xin liên lạc với Phòng Kỹ 
Thuật Help Desk từ thứ Hai đến hết thứ Sáu trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 4 giờ 
chiều. Hãy gọi 402-436-1735  hoặc vào trang help.lps.org và chuẩn bị sẵn mã số học sinh 
trong tay. 

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. 

Hãy Điền Bản Thống Kê Dân Số 2020 Bây Giờ 

Cuộc Thống Kê Dân Số Năm 2020 (2020 Census) hiện đang diễn ra. Luật pháp đòi buộc mọi 
người sống trong nước Mỹ đều được đếm trong đợt Thống Kê Dân Số 2020. Quý vị có thể 
điền bản câu hỏi thống kê dân số này trên mạng, bằng điện thoại hoặc email. Các câu trả lời 
của quý vị là quan trọng và được bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang 

2020census.gov.  

 

https://mylnk.app/home
https://home.lps.org/covid-19/2020/03/29/lps-counselors-social-workers-psychologists-and-psychotherapists-available/
https://2020census.gov/

