
Kính gởi quý gia đình LPS, 

Chúng ta đã đi được đến hết năm học 2019-2020. Cảm ơn quý vị đã liên lục ủng hộ và hợp tác. 
Tuần cuối cùng này sẽ là thời gian quý báu cho con em quý vị nộp vào bất kỳ bài làm nào chưa nộp 
và  liên lạc với giáo viên lần cuối. Nhà trường sẽ có thêm thông tin chi tiết vào tuần tới. 

Thứ Sáu tuần tới sẽ là email tin cập nhật hàng tuần cuối cùng từ Các Trường Công Lập Lincoln cho 
năm học này. Trong mùa hè, chúng tôi sẽ liên lạc khi có thông tin mới. Xin hãy tiếp tục kiểm 
tra  email để nhận các thông tin đó. 

Trong email tuần này: 

• Mừng tốt nghiệp niên khóa 2020 của Lincoln 
• Tuần cuối LPS 
• Tài khoản tiền ăn ở trường 
• Thiết bị trợ giúp học sinh trong Giáo Dục Đặc Biệt 
• Máy tính Chromebook qua mùa hè 
• Học hè cho học sinh trung học 
• Phân phát đồ ăn - bây giờ đến hết tháng Sáu! 
• Ứng dụng MyLNK 
• Trợ giúp máy tính Chromebook và chương trình Zoom 
• Ghi danh và thi kiểm tra vào mẫu giáo 
• Liên lạc với chúng tôi 
• Điền bản thống kê dân số bây giờ 
• Đồng hồ chỉ nguy cơ COVID-19 

Mừng tốt nghiệp niên khóa 2020 vào lúc 8:20 
tối 24 tháng Năm. 
Các Trường Công Lập Lincoln đang nhờ cộng đồng giúp đỡ để khen ngợi và mừng khóa tốt nghiệp 
năm nay. Vào Chủ Nhật, ngày 24 tháng Năm, vào lúc 8:20 tối. (20:20 theo giờ quân đội), chúng tôi 
khuyến khích mọi người dân trong Lincoln bước ra ngoài hoặc mở cửa sổ để cổ vũ cho các em học 
sinh cuối cấp năm nay. Gần 3,000 học sinh năm cuối trung học phổ thông, đúng ra ngày đó sẽ là 
ngày tốt nghiệp như lịch định bình thường, sẽ đi bộ trong xóm của mình, mặc lễ phục tốt nghiệp và 
nghe chúc mừng trong khắp thành phố. 

Cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị trong việc mừng tốt nghiệp niên khóa 2020! 

Tuần cuối LPS 
Hàng năm, chúng ta mừng kết thúc niên học bằng cách trưng bày hình ảnh và video mừng tuần 
cuối cùng của năm học. Năm nay cũng không ngoại lệ! 



Hãy mừng kết thúc năm học đặc biệt này với chúng tôi trên trang mạng #LastWeekLPS của chúng 
tôi. Hãy cho chúng tôi biết các em đã hoàn thành tốt năm học và mừng thành tựu của các em. Các 
em có thể dùng dịp này để cảm ơn các thầy cô giáo của mình và chúc bạn bè cùng lớp có một mùa 
hè tuyệt vời. 

Đây là cách các em có thể tham gia trong tuần từ ngày 18-21 tháng Năm: 

• Email hình ảnh của ngày cuối cùng năm  học với tiêu đề bằng chữ hoa đến 
2930203@scribblelive.com. 

• Tải hình hoặc video đến trang mạng đặc biệt của chúng 
tôi: https://lps.org/connect/lastday2020/. Chỉ đơn giản nhấp chuột lên 
"upload" ở phía trên hộp Live Stream để xem hình của các em được thêm vào 
cùng với các học sinh khác trong học khu. 

• Đăng hình và video của các em trên Twitter và Instagram và dùng 
#LastWeekLPS. 

Tham gia thảo luận và xem về tuần cuối cùng trên trang đặc biệt của chúng 
tôi: https://lps.org/connect/lastday2020/ 

Tài khoản tiền ăn ở trường 
Khi đến gần cuối năm học, quý vị có thể kiểm tra số dư tài khoản tiền ăn của con em bất kì lúc nào 
bằng cách đăng nhập vào trang: www.myschoolbucks.com. Quý vị cũng có thể yêu cầu xem tài 
khoản tiền ăn bằng cách gởi thư điện tử đến foodzone@lps.org hoặc gọi 402-436-1743. Số dư tài 
khoản tiền ăn sẽ tự động chuyển qua năm học tới nếu con em quý vị vẫn còn học tại Các Trường 
Công Lập Lincoln. Quý vị có thể yêu cầu trả lại tiền dư và chuyển khoản bằng cách gởi giấy yêu cầu 
chuyển hoặc trả lại tiền dư  đến accountsreceivable@lps.org. Quý vị có thể trả số tiền chưa thanh 
toán trực tuyến trên mạng hoặc bằng cách gởi đến Accounting, LPSDO Box 2, PO Box 82889, 
Lincoln, NE 68510. 

Thiết bị kỹ thuật trợ giúp Giáo Dục Đặc Biệt 
Những học sinh đang mượn thiết bị kỹ thuật đặc biệt trợ giúp trong giáo dục đặc biệt của LPS để 
dùng ở nhà  sẽ giữ các thiết bị này qua mùa hè. Chúng tôi yêu cầu những em học sinh cuối cấp và 
học sinh sẽ chuyển khỏi học khu vui lòng gởi trả lại các thiết bị trong tuần tới khi các em đến lấy lại 
các đồ dùng cá nhân khác ở trường. Nếu thiết bị bị hư hoặc cần lập trình lại, xin gọi số 402-436-
1905. 

Máy tính Chromebook trong mùa hè 
Xin nhắc là  học sinh lớp 2-12 sẽ giữ máy tính Chromebook của mình ở nhà qua mùa hè trừ khi các 
em sẽ chuyển khỏi Các Trường Công Lập Lincoln. Sau đây là những việc các em có thể làm để giúp 
giữ gìn tốt máy tính và sẵn sàng cho mùa thu. 



Học sinh có thể tiếp tục dùng máy tính Chromebook qua mùa hè cho các hoạt động học hè. Chỉ xin 
nhắc:   

• Sạc máy tính Chromebook mỗi đêm 
• Khởi động lại máy Chromebook mỗi ngày 
• Mang máy Chromebook trong túi đựng bảo vệ máy do LPS phát (lớp 6-12) 

hoặc trong ba lô cá nhân hoặc vỏ bảo vệ khác (lớp 2-5) 
• Cũng giống như trong năm học, việc sử dụng máy tính Chromebook trong 

mùa hè cũng theo như thỏa thuận trách nhiệm sử dụng máy tính và tất cả 
các trang mạng đều được LPS lọc. 

Không dự định dùng máy tính Chromebook trong mùa hè? 

Nếu các em không định dùng máy tính Chromebook trong nhiều ngày, hãy cắm sạc 
đến khi pin đầy rồi tắt hẳn máy tính. 

Gia đình có thể tham khảo tài liệu này về cách chăm sóc máy tốt nhất cho đến khi 
trường mở trở lại. 

Học hè cho học sinh trung học 
Xin nhắc là tất cả học sinh trung học phổ thông (cấp 3) đều có thể đăng ký học các lớp hè. 

Tất cả các lớp học hè đều sẽ được dạy từ xa và đồng bộ từ ngày 3 tháng Sáu đến hết 16 tháng Bảy. 
Học sinh quan tâm đăng ký lớp học hè cần làm như sau: 

• Vào trang học hè  càng sớm càng tốt và điền giấy cho biết các em muốn 
đăng ký lớp học hè. 

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

• Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang học 
hè: https://home.lps.org/summerschool/ 

Nếu quý vị có thắc mắc gì về thủ tục này, xin liên lạc với cố vấn học đường của các em. 

Phân phát đồ ăn 

Chương trình phát đồ ăn của LPS: Mở đến hết tháng Sáu! 

Gia đình nào cũng có thể đến lấy đồ ăn miễn phí cho con em từ 1 - 18 tuổi vào thứ Hai hàng tuần 
từ 11:00 sáng đến 12:30 chiều. Để biết thêm thông tin về các địa điểm phân phát đồ ăn, hãy vào 
trang lps.org và gõ từ khóa “food”. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ đồ ăn vào mỗi thứ Hai hàng tuần 
cho đến hết tháng Sáu. 



XIN LƯU Ý: Do lễ Memorial Day vào ngày 25 tháng Năm, chúng tôi sẽ dời ngày phát đồ ăn vào thứ 
Ba, 26 tháng Năm. 

Từ Lincoln Food Bank 

Gia đình nào cũng được hoan nghênh đến lấy các túi đựng sẵn đồ ăn từ Lincoln Food Bank trong 
giờ họ phân phát đồ ăn. Thông tin thêm về lịch phát đồ ăn của họ có thể được tìm thấy ở đây. 

Ứng dụng MyLNK 
Ứng dụng (app) MyLNK cung cấp miễn phí, tập trung danh bạ hướng dẫn về các nguồn 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 kỹ thuật máy tính Chromebook và 
chương trình Zoom 
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. 

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. 

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 Bảy để xác định học sinh có thể học mẫu giáo 
sớm hay không. Xin hãy vào xem trang mạng của chúng tôi để biết thêm thông tin. 

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 
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. 

Đồng hồ chỉ nguy cơ COVID-19 
Thành phố Lincon cùng với Ty Y Tế Quận Lancaster - Lincoln đã xây dựng một nguồn cung cấp 
thông tin tóm tắt về tình hình dịch bệnh hiện tại của khu vực chúng ta. Từng màu tương ứng với 
hướng dẫn của liên bang và quốc gia được công bố bởi các chuyên gia sức khỏe cộng đồng hàng 
đầu và được kết hợp với hướng dẫn cụ thể. Đây chỉ là hướng dẫn và không thay cho các biện pháp 
y tế được chỉ dẫn của địa phương, tiểu bang hoặc liên bang. Để biết thêm thông tin, hãy 
vào: https://lincoln.ne.gov/city/covid19/. 

 
 


