Cập Nhật Cho Gia Đình LPS 10/07/2020
Kính thưa quý gia đình LPS,
Chúng tôi hiểu rằng có nhiều quan tâm về cách thức tiến hành cho học sinh trở lại trường vào
mùa thu. Như quý vị có thể tưởng tượng, nhiều câu hỏi và chi tiết cần xem xét. Chúng tôi đang
làm việc chặt chẽ với Ty Y Tế Quận Lancaster Lincoln (LLCHD) khi chúng tôi chuẩn bị kế
hoạch chi tiết cho từng trường hợp trong 4 màu chỉ mức nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo
đồng hồ nguy cơ COVID-19 Risk Dial. Chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể nhưng xin
hiểu rằng việc này cần thời gian và sự cân nhắc thấu đáo với các đề nghị và thông tin thay đổi
hàng ngày.
Trong tuần lễ ngày 20 tháng Bảy, chúng tôi sẽ thông báo với quý vị cụ thể hơn về kế hoạch
chúng tôi vận hành trường học như thế nào trong năm học 2020-2021 theo phạm vi hướng
dẫn của từng màu trong 4 màu nguy cơ trong COVID-19 Risk Dial như LLCHD và thành
phố Lincoln xây dựng.
Chúng tôi trân trọng sự thông cảm, kiên nhẫn và ủng hộ không ngừng của quý vị khi chúng tôi
cố gắng làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường học an toàn cho nhân viên, học sinh và
cộng đồng của chúng ta.
Để thuận tiện cho quý vị, đây là mục lục các chủ đề trong email này:
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Tin nhắc: Thông tin về khai giảng năm học 2020-2021
Xin nhắc là lịch ngày khai giảng như sau:




Thứ Tư, 12 tháng Tám – ngày khai giảng cho học sinh lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 5, lớp 6
và lớp 9.
Thứ Năm, 13 tháng Tám– ngày khai giảng cho học sinh lớp 7, 8 và từ 10 đến 12.
Thứ Hai, 17 tháng Tám– khhai giảng cho học sinh Mầm Non/ preschool

Tất cả các trường sẽ theo lịch tan học sớm PLC trong tuần lễ đầu tiên của năm học (từ 12 – 14
tháng Tám).
Thông tin ban đầu về các kế hoạch trở lại trường của chúng tôi đã được chia sẻ với gia đình vào
ngày 16 tháng Sáu. Quý vị có thể tìm thông tin đó tại đây.

Cập nhật về Giáo Dục Đặc Biệt
Thông tin cho gia đình học sinh Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được gởi qua email vào thứ Hai, ngày 13
tháng Bảy.

THAY ĐỔI NGÀY: Mẫu Giấy Cho Phép Học Từ Xa (Zoom) Của Phụ
Huynh sẽ mở từ 21 tháng Bảy.
Nếu LPS mở lớp trong thời gian nguy cơ lây truyền COVID 19 đang ở mức màu vàng hoặc màu
cam trên đồng hồ chỉ nguy cơ COVID-19, phụ huynh của bất kỳ học sinh nào trong lớp từ Mẫu
Giáo-12 cũng có thể tự nguyện chọn hình thức học từ xa cho con em họ trong năm học 20202021. Nếu nguy cơ ở mức màu xanh, chỉ những học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân được xây
dựng có sự hợp tác với nhà trường và quản lý sở học chánh mới được phép tham gia học từ xa.
(Xin nhớ là cũng như Quy Trình Phản Ứng Chuẩn, từng trường LPS hoặc chương trình cung cấp
dịch vụ có thể không luôn nằm trong cùng một mục màu báo mức nguy cơ.)
Nếu quý vị chọn cho con em tham gia học từ xa qua Zoom, quý vị sẽ cần điền một mẫu giấy có
sẵn từ ngày 21 tháng Bảy. Chúng tôi sẽ gởi thêm thông tin về cho gia đình vào ngày 21 tháng
Bảy.

Học sinh trả và nhận lại đồ còn để ở trường
Học sinh sẽ có cơ hội nhận đồ đạc của các em còn để ở trường năm học vừa rồi và trả lại đồ của
trường. Hiệu trưởng trường đã gởi email về cho gia đình trong tuần rồi cho biết lịch trình cụ thể
về thời gian các em có thể đến trường. Việc này chỉ áp dụng cho học snh từ lớp Mẫu Giáo – lớp
4, lớp 6-7 và 9-11 của năm học vừa qua.
GHI CHÚ: Học sinh sẽ giữ máy tính Chromebook và đồ sạc và mang đến trường khi các em đi
học vào tháng Tám.

Thông tin về lễ tốt nghiệp
Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức trực tiếp tại Pinnacle Bank Arena
Chúng ta sẽ tiếp tục làm theo các hướng dẫn của Ty Y Tế Quận Lancaster Lincoln cho các sự
kiện để giúp giữ học sinh, nhân viên an toàn và giảm sự lây truyền COVID-19. Nếu chúng tôi
được khuyên nên thay đổi lễ tốt nghiệp do có thông tin mới, chúng tôi sẽ liên lạc với gia đình
sớm nhất có thể. Cảm ơn sự kiên nhẫn và thông hiểu của quý vị trong khi chúng tôi làm kế hoạch
chi tiết cho sự kiện này.
Lịch trình
Thứ Sáu, 24 tháng 7


Northeast High School, 6 p.m.

Thứ Bảy, 25 tháng 7




Southwest High School, 8:30 a.m.
East High School, 1:30 p.m.
North Star High School, 6:30 p.m.

Chủ Nhật, 26 tháng Bảy



Southeast High School, 12 p.m. (trưa)
Lincoln High School, 5:30 p.m.

Dành cho học sinh và gia đình tham dự:







Mỗi học sinh sẽ nhận 6 vé với chỗ ngồi được chỉ định trước. Người tham dự phải trình vé
khi vào cửa. Các vé này đã được chỉ định ngẫu nhiên. Các gia đình sẽ được lấy vé của
mình tại văn phòng trường vào thứ Tư, ngày 15 tháng Bảy HOẶC thứ Sáu, ngày 17 tháng
Bảy từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Vào ngày tốt nghiệp, nhân viên Pinnacle Bank Arena
sẽ trực tiếp trợ giúp cho bất kỳ người nào cần chỗ ngồi đặc biệt.
Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, xin hãy ở nhà.
Nếu bản thân quý vị, bất kỳ ai trong hộ gia đình hoặc bất kỳ ai quý vị đã tiếp xúc có kết
quả xét nghiệm dương tính COVID-19 gần đây, xin hãy ở nhà.
Chỗ đậu xe thu phí sẽ có trong các nhà đỗ xe gần Pinnacle Bank Arena về hướng Nam.
Để duy trì một môi trường an toàn và an ninh, Pinnacle Bank Arena sẽ áp dụng chính
sách Clear Bag Policy trong các buổi lễ tốt nghiệp của Các Trường Công Lập Lincoln.
(Clear Bag Policy là các quy định liên đến đồ dùng cá nhân có thể được mang vào nhà thi
đấu thể thao. Ví dụ: chỉ được mang vào các túi xách trong suốt và đáp ứng kích thước
theo quy định).











Cửa mở trước khi buổi lễ bắt đầu một tiếng đồng hồ. Xin hãy vào bằng các cửa chính ở
hướng Nam của Pinnacle Bank Arena (phía đường R) và theo hướng dẫn để vào khu vực
chỗ ngồi.
Học sinh, nhân viên, gia đình và khách tham dự buộc phải che mặt (mang khẩu trang).
Học sinh sẽ mặc lễ phục tốt nghiệp: đội mũ và mặc áo choàng.
Học sinh sẽ trình diện ở sảnh chính 30 phút trước khi buổi lễ bắt đầu.
Khi đến, học sinh sẽ tìm thẻ tên của mình trên ghế đã được chỉ định (theo tứ tự chữ cái)
và ngồi. Nhân viên nhà trường sẽ có mặt để trợ giúp học sinh.
Khi được hướng dẫn, học sinh sẽ lấy thẻ trên ghế của các em mang lên sân khấu và đưa
thẻ này cho xướng ngôn viên khi các em lên sân khấu.
Nhân viên trường sẽ làm việc với học sinh trước khi buổi lễ bắt đầu về cách đọc tên các
em.
Buổi lễ trực tiếp này sẽ được phát trực tiếp trên mạng tại trang Lincoln Public Schools và
kênh LNK TV Education.

Xem lễ tốt nghiệp ảo đã được ghi hình trên kênh 10/11’s MeTV
Bên cạnh lễ tốt nghiệp trực tiếp, phim các lễ tốt nghiệp ảo có từng người phát biểu và học sinh
niên khóa 2020 sẽ được phát sóng vào Chủ Nhật, 26 tháng Bảy trên kênh 10/11’s MeTV.
Phim lễ tốt nghiệp ảo sẽ theo lịch tốt nghiệp ban đầu:







Northeast High School at 12:00 p.m. (trưa)
Southwest High School at 1:30 p.m.
East High School at 3:00 p.m.
North Star High School at 4:30 p.m.
Southeast High School at 6:00 p.m.
Lincoln High School at 7:30 p.m.

Phân phát đồ ăn trong suốt tháng Bảy
Phát đồ ăn của LPS: tiếp tục đến hết tháng Bảy
Xin nhắc là chúng tôi sẽ phân phát đồ ăn vào mỗi thứ Hai hàng tuần từ 11 a.m. - 12:30 p.m trong
suốt tháng Bảy tại 12 địa điểm của chúng tôi. Bất kỳ gia đình nào trong Lincoln cũng có thể lấy
đồ ăn miễn phí hàng tuần con em tuổi từ 1-18 tuổi của họ. Để biết thêm thông tin về các địa điểm
phân phát đồ ăn, hãy vào trang lps.org và nhập từ khóa “food”.
Bất kỳ gia đình nào cũng có thể lấy đồ ăn tại 12 địa điểm này:






Arnold Elementary School
Calvert Elementary School
Clinton Elementary School
Huntington Elementary School
Saratoga Elementary School









West Lincoln Elementary School
Culler Middle School
Goodrich Middle School
Lefler Middle School
Northeast High School
Lincoln High School
Park Middle School

Từ Food Bank of Lincoln
Bất kỳ gia đình nào cũng có thể lấy các túi đồ ăn đã được gói sẵn từ Lincoln Food Bank trong
thời gian họ phân phát đồ ăn. Thông tin thêm về lịch phát đồ ăn của họ có thể được tìm thấy ở
đây.

Ghi danh vào mẫu giáo
Quý vị có hoặc biết trẻ em nào sẽ lên 5 tuổi vào đúng hoặc trước ngày 31 tháng Bảy và sẵn sàng
bắt đầu mẫu giáo? Đã đến lúc ghi danh! Do chỉ thị y tế hiện hành, chúng tôi chỉ nhận đăng ký
qua mạng ở thời điểm này. Xin hãy vào thăm trang mạng của chúng tôi và bắt đầu làm 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 trực tuyến, xin hãy gọi cho trường của quý vị.

LPS đang tuyển dụng
Quý vị yêu thích và muốn thay đổi? Các Trường Công Lập Lincoln đang tuyển dụng cho năm
học 2020-2021. Chúng tôi cần nhiều tài xế xe buýt, trợ giáo giúp trên xe buýt, nhân viên nhà ăn
và trợ giáo trong lớp học. Nếu quý vị hoặc người quý vị quen đang tìm kiếm công việc mới, hãy
tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp đang mở trên trang mạng của chúng tôi:
https://home.lps.org/hr/employment-opportunities/.

Hãy điền bản thống kê dân số năm 2020 bây giờ
Cuộc thống kê dân số năm 2020 bây giờ đang được tiến hành. Luật pháp đòi hỏi mọi người sống
trong Hoa Kỳ đều được đếm trong cuộc thống kê dân số năm 2020. Quý vị có thể tự điền bản câu
hỏi trên mạng, qua điện thoại hoặc bằng thư bưu điện. Các phản hồi của quý vị sẽ được giữ bảo
mật và rất quan trọng. Để biết thêm thông tin, hãy vào trang 2020census.gov.

Trình ứng dụng MyLNK
Trình ứng dụng MyLNK cung cấp hướng dẫn miễn phí, tập trung các nguồn lực có trong
Lincoln. Trình ứng dụng này giúp gia đình dễ dàng tìm hiểu, kết nối và dùng các dịch vụ trong
cộng đồng chúng ta. Trình ứng dụng MyLNK hoạt động mà không cần mạng điện thoại hoặc

Wifi. Quý vị có thể tải cho cả điện thoại Android và Apple. Hãy nhấp vào đây để biết thêm thông
tin

