
Tin Cập Nhật Cho Gia Đình LPS ngày 05/06/20 

Kính thưa quý gia đình Các Trường Công Lập Lincoln,  

Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông tin mới trong mùa hè này. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đều đặn gởi 

cập nhật cho quý vị mỗi hai tuần. Xin hãy tiếp tục kiểm tra email và trang mạng của chúng tôi để 

có thông tin này.  

Chúng tôi vô cùng trân trọng các phản hồi mà chúng tôi nhận được từ quý vị trong tuần rồi qua 

khảo sát ý kiến về học từ xa tronng quý vừa qua. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý vị cung cấp 

và các bài học nhân viên chúng tôi rút ra để giúp thay đổi tốt hơn trong trường hợp chúng tôi 

cung cấp cơ hội học từ xa trong trong tương lai.  

Để thuận tiện cho quý vị, đây là mục lục: 

 Năm học tới 

 Tiếp tục học qua mùa hè 

o Thư viện 

o Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng 

 Giáo Dục Đặc Biệt 

o Học từ xa không bắt buộc 

o Lễ tốt nghiệp Independence Academy qua mạng 

 Học sinh lớp 11: ngày thi ACT trong mùa thu đã được ấn định 

 Thi ACT toàn quốc (thứ Bảy) 

 Học sinh cuối cấp – Chưa gởi trả lại máy tính Chromebook? 

 Máy tính Chromebooks qua mùa hè 

 Trợ giúp cho học sinh 

 Tài khoản tiền ăn ở trường 

 Phân phát đồ ăn 

 Đăng ký và thi kiểm tra vào mẫu giáo  

 Trình ứng dụng MyLNK 

 LPS đang tuyển dụng cho năm học 2020-2021 

Năm học tới 

Chúng tôi có kế hoạch cho học sinh trở lại trường trong mùa thu. Mọi người thừa nhật rằng lựa 

chọn tốt nhất cho việc học của học sinh và cho cộng đồng là cho học sinh đến trường. Để chuẩn 

bị trong trường hợp có bất kỳ chỉ thị hoặc yêu cầu nào liên quan đến y tế từ các quan chức y tế 

địa phương và Bộ Giáo Dục Nebraska, Các Trường Công Lập Lincoln đang tìm hiểu mọi khả 

năng để cung cấp nền giáo dục chất lượng trong năm học tới trong gian có dịch bệnh này. Ở thời 

điểm này, chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng nào. Dù chúng ta cuối cùng phải đối mặt với 

bất kỳ tình hình nào trong tháng Tám đi nữa, chúng tôi cũng sẽ làm mọi việc chúng tôi có thể để 

cung cấp cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh chúng ta và cho cộng đồng chúng ta tiến về phía 

trước trong phạm vi các chỉ thị y tế đó cho phép.  



Khi nhân viên chúng tôi làm việc để hoạch định các kế hoạch khác nhau dựa trên các lệnh cấm 

có thể có trong năm học tới, chúng tôi cần có nghe ý kiến đóng góp để giúp giải quyết các nhu 

cầu của học sinh và gia đình. Nếu chúng ta cần phải giảm số lượng học sinh để đáp ứng yêu cầu 

dãn cách giữa cá nhân – ví dụ hạn chế số lượng học sinh từ lớp Mẫu Giáo – 12 trong một trường 

cùng một thời điểm xuống 50% - chúng tôi cần nghe ý kiến phản hồi để giúp chúng tôi xác định 

lịch học như thế nào là tốt. Chúng tôi hiểu rằng việc này có thể ảnh hưởng rất lớn đến mọi gia 

đình.  

Xin hãy kiểm tra email để có bản khảo sát ý kiến này và điền càng sớm càng tốt.  

Tiếp tục học tập trong mùa hè 

Trong mùa hè, mọi học sinh đều truy cập được các bài học và hoạt động học tập từ xa không bắt 

buộc. Các em sẽ tìm thấy được các hoạt động và bài học hè trên trang học từ xa LPS Remote 

Learning. Các hoạt động và bài học từ xa của quý 4 vừa qua sẽ vẫn còn trên trang mạng.  

Thư viện 

Một trong những cách tốt nhất chúng ta có thể giúp con em thành công trong trường là cho các 

em đọc sách thường xuyên ở nhà. Thư viện trường là nguồn tài liệu tuyệt vời và có các hoạt động 

hay để giúp thu hút các em vào việc đọc, viết và sáng tạo trong suốt mùa hè. 

 Hãy kiểm tra trang Library Learning Challenges. Dịch Vụ Thư Viện sẽ tiếp tục đăng các 

thử thách mới trong Learning Challenges  cho tất cả các cấp lớp hàng tuần, và hơn 150 

trang thú vị về các chủ đề và hoạt động trước đó vẫn sẽ còn đó cho gia đình và học sinh 

trong suốt mùa hè. 

 Học sinh sẽ vẫn có thể truy cập các giờ đọc sách do giáo viên ở từng trường tạo ra. Nếu 

quý vị vẫn chưa thấy các công việc tuyệt vời mà các giáo đã làm để kết nối với các em 

qua các câu chuyện, quý vị có thể xem tất cả các phần đăng của từng trường TẠI ĐÂY. 

 Thư viện điện tử LPS không bao giờ đóng cửa!  Học sinh và gia đình có thể truy cập trên 

40,000 tựa sách điện tử nhiều người yêu thích trên Sora, và hàng ngàn sách khác trong 

MackinVia và TumbleBooks.  Quý vị có thể truy cập tất cả các sách điện tử từ trang này.  

 Thư viện trường các em cũng có báo và tạp chí điện tử qua nguồn dữ liệu của chúng tôi. 

Hãy vào trang mạng của thư viện trường để xem tất cả các lựa chọn có sẵn cho gia đình 

quanh năm. Các đường dẫn truy cập tại nhà và mật khẩu có thể được tìm thấy TẠI ĐÂY . 

Hãy liên lạc với thủ thư trường các em nếu có câu hỏi! 

Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng 

Các Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng Lincoln sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động học tập sau giờ 

học trên trang Learning: Afterschool Style trong suốt mùa hè. Hãy vào thăm lại thường xuyên để 

có tài liệu cập nhật đăng các chương trình liên quan đến học tập và làm giàu kỹ năng có chất 

lượng cao và miễn phí có thể thực hiện tại nhà. 

https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/LearningChallenges
https://lms.lps.libguides.com/c.php?g=1012981&p=7358124
https://soraapp.com/home
https://clc.lps.org/


Giáo Dục Đặc Biệt 

Học sinh và phụ huynh đều có thể truy cập được các hoạt động học từ xa không bắt buộc. Quý vị 

sẽ tìm thấy các hoạt động này trên trang học từ xa LPS Remote Learning Site. Các hoạt động học 

từ xa trong mùa xuân cũng vẫn còn trên trang này. Đối với những học sinh bắt đầu dịch vụ ngoài 

năm học (ESY), gia đình sẽ người quản lý chương trình con em thông báo về ngày và giờ cụ thể. 

Xem học sinh Independence Academy tốt nghiệp qua mạng 

Hãy tham gia cùng với chúng tôi qua mạng vào thứ Năm, ngày 18 tháng Sáu lúc 6:30 chiều khi 

chúng tôi tôn vinh học sinh tốt nghiệp chương trình Independence Academy của chúng ta bằng lễ 

đặc biệt qua mạng. Đây là các cách quý  vị có thể tham gia:  

Xem ở đâu:  

 Trực tuyến tại LPS.org 

 Truyền hình cáp kênh LNKTV Education 

 ALLO- kênh 23 

 Spectrum –kênh 1303 

 Windstream Kinetic Streaming TV kênh 31 

 Windstream Kinetic IPTV kênh 1080 

 Trang LPS Facebook  

 Kênh LPS YouTube  

Chúc mừng tốt nghiệp khóa 2020! 

Học sinh lớp 11: ngày thi ACT trong mùa thu đã được ấn định  

Bộ Giáo Dục Nebraska và ACT vừa thông báo là những học sinh lớp 11 LPS năm 2019-2020 (sẽ 

tốt nghiệp niên khóa 2021) không thể tham gia kỳ thi tại trường trong tháng Tư sẽ có cơ hội thi 

ACT miễn phí vào ngày 22 tháng Chín. Chúng tôi sẽ thông báo về cách đăng ký và lịch thi ngay 

khi chúng tôi thông tin từ những người điều phối. Kỳ thi mùa thu sẽ không có phần thi viết và 

điểm sẽ không được dùng cho giải trình trách nhiệm (của bang). Đợt thi này khác với kỳ thi ACT 

toàn quốc ACT National (thi vào thứ Bảy). 

Thi ACT toàn quốc (thứ Bảy) 

Những học sinh quan tâm đến kỳ thi toàn quốc (vào thứ Bảy) có thể đăng ký trên trang ACT.org 

và có lệ phí.  

Xin lưu ý: Thi ACT vào thứ Bảy do ACT tổ chức. Họ thuê nhân viên trực tiếp để quản lý, lên 

lịch thi, đặt chỗ, ghi danh học sinh và liên lạc với học sinh đã đăng ký. Vai trò duy nhất của LPS 

https://bigfile.lps.org/remote/
https://www.lps.org/
https://www.youtube.com/user/lpsorg
http://www.act.org/


trong kỳ thi vào thứ Bảy là cho họ vào sử dụng cơ sở vật chất nếu họ đặt trước và LPS không 

kiểm soát bất kỳ phần nào của kỳ thi. Do vậy, chúng tôi không thể liên lạc trực tiếp với gia đình 

đã đăng ký cho kỳ thi ACT vào tháng Sáu hoặc tháng Bảy do chúng tôi không biết ai đã đăng ký. 

Nếu quý vị có câu hỏi về thi ACT vào thứ Bảy, xin vui lòng liên lạc với ACT . 

Học sinh năm cuối – chưa gởi trả máy tính Chromebook? 

Nhà trường mong đợi tất cả học sinh năm cuối đang tốt nghiệp hoàn trả máy tính Chromebook 

Các Trường Công Lập Lincoln giao cho các em khi các em làm xong các hoạt động học tập cho 

năm học này. Nếu em không thể trả lại máy tính cho trường vào ngày trả máy như đã định, xin 

hãy liên lạc với Help Desk theo số (402) 436-1735 để sắp xếp gởi trả lại máy. Trừ khi có sự sắp 

xếp khác để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt (như học hè), các máy Chromebooks đã được 

giao cho học sinh năm cuối đang tốt nghiệp sẽ bị vô hiệu hóa từ xa vào ngày 7 tháng 6, 

2020. 

Máy tính Chromebooks qua 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.  

Trợ giúp học sinh 

Tại LPS, chúng tôi muốn học sinh chúng có một nơi an toàn để bày tỏ lo ngại của mình và được 

nghe thấy. Chúng tôi có nhiều nhân viên khác nhau cho bất kỳ học sinh LPS nào muốn nói 



chuyện về cảm giác của mình và các cách phản ứng tích cực. Những học sinh muốn kết nối với 

nhân viên trường có thể nhấp chuột vào nút “Safe to Say” màu xanh lá cây  trên trang mạng của 

chúng tôi, điền vào một mẫu giấy và một trong những nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc với con em 

quý vị.  

Đây là tài liệu quý vị có thể dùng với những lời khuyên về nói chuyện với con em quý vị về các 

sự kiện gây chấn động tâm lý.  

Tài khoản tiền ăn ở trường 

Quý vị có thể kiểm tra số dư tài khoản tiền ăn của con em bất kỳ 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. 

Phân phát đồ ăn 

Chương trình phát đồ ăn của LPS: tiếp tục cho đến hết tháng Sáu! 

Gia đình nào cũng có thể lấy đồ ăn miễn phí cho con em của mình có độ tuổi từ 1 - 18 tuổi vào 

mỗi thứ Hai, từ 11 giờ sáng đến 12 giờ 30 trưa. Để biết thêm thông tin về địa điểm phân phát đồ 

ăn, hãy vào trang website lps.org và nhập vào từ khóa “food”. Hiện tại chúng tôi dự kiến tiếp 

tục phục vụ đồ ăn mỗi thứ Hai hàng tuần cho đến hết tháng Sáu. 

Gói đồ ăn tuần tới sẽ gồm có:  

Đồ ăn sáng – ngũ cốc, bánh quy giòn, trái cây và sữa sô-cô-la 

Đồ ăn trưa – thịt bò bít tết, gà miếng hoặc gà viên chiên, bánh kẹp chả bò, bắp viên chiên, bánh 

kẹp chả gà, trái cây, nước trái cây và sữa sô-cô-la.  

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. 

https://www.k12insight.com/Lets-Talk/embed.aspx?k=WY5Y3GLT@MDLT@DY1K6YLT@LDLT
http://www.myschoolbucks.com/
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf
https://docushare.lps.org/docushare/dsweb/Get/Document-2488505/Student%20Meal%20Account%20Refund%20or%20Balance%20Transfer%202018.pdf
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://home.lps.org/covid-19/food-distribution/
https://www.lincolnfoodbank.org/get-food/food-distribution-schedule/


Ghi danh và 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 y tế hiện nay, 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. 

Trình 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. 

LPS hiện đang tuyển dụng cho năm học 2020-2021 

Quý vị có đam mê và mong muốn tạo nên sự thay đổi? Các Trường Công Lập Lincoln đang 

tuyển dụng cho năm  học 2020-2021. Chúng tôi đang cần nhiều tài xế xe bus, phụ giáo giúp trên 

xe buýt, nhân viên nhà ăn và phụ giáo trong các lớp học. Nếu quý vị biết ai đang tìm công việc 

mới, xin hãy xem các cơ hội hiện có trên trang mạng của chúng tôi: 

https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/. 

Giáo viên dùng các công cụ quan trọng để trợ giúp cho giảng dạy từ xa 

Khi học sinh học trong lớp, Các Trường Công Lập Lincoln dùng một công cụ gọi là Hapara để 

giáo viên có thể xem bài làm của học sinh trong Google Drive cũng như hoạt động truy cập 

internet của học sinh trên máy Chromebooks. Điều này cho phép giáo viên dễ dàng giữ học sinh 

tập trung vào phận sự của mình.  

Trong thời gian học hè từ xa, các giáo viên sẽ có thể dùng Hapara trong thời gian từ 7 giờ sáng 

đến 12 giờ trưa, từ thứ Hai đến thứ Sáu để làm các việc sau: 

 Xem danh xách các thẻ mở trên máy tính Chromebook LPS của học sinh  

 Xem một hình ảnh đứng yên trên màn hình hiện hành của học sinh  

 Mở các thẻ trên máy của học sinh 

 Gởi các tin nhắn một chiều (giáo viên đến học sinh) và các tin nhắn này sẽ xuất hiện trên 

màn hình 

 Tập trung học sinh truy cập các trang cụ thể do giáo viên xác định trong một khoản thời 

gian đã ấn định trước. 

Lưu ý:  

https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://home.lps.org/studentservices/kindergarten-registration-assessment/
https://mylnk.app/home
https://mylnk.app/home
https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/


 Giáo viên đã dùng công cụ quý giá này trong khi giảng dạy trực tiếp với các em trong 

nhiều năm qua. Gần đây, học khi đã mở rộng chức năng của nó để trợ giúp cho giảng dạy 

từ xa. 

 LPS không có khả năng mở webcam hoặc microp của học sinh trên bất kỳ thiết bị nào.  

 Hapara được sử dụng để trợ giúp học tập chứ không nhằm theo dõi hành vi của học sinh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


