
ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን 
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

  

5-11-20 

የተከበሩ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች 

ከዚህ በታች በሰኞ ኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተካሄዱ አሰራሮች የሰኞ ማዘመኛ ነው 

አካዳሚክ እና ትምህርት ቤቶች 

• የ ተማሪዎች ለ 2019-20 የትምህርት ዓመት የመጨረሻ ቀን ግንቦት 21 ይሆናል. 

• ዲስትሪክቱ በትምህርት ቤት የቀሩ የተማሪ እቃዎችን ለማስመለስ እቅድ እያወጣ ነው ። አንደኛ ደረጃ ት / 
ቤቶች በመነሳት ድራይቭ መርሃግብር ያስይዛሉ ፡፡ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤቶች ከሕዝብ ማሰባሰብ እና 
ከማህበራዊ ርቀቶች መስፈርቶች ጋር የሚጣጣም መርሃግብር አላቸው ፡፡ በእቃ ማግኛ ላይ ቀናት ፣ ሰዓቶች 
እና ዝርዝርዎች እባክዎ የትምህርት ቤት ህንፃዎ መመሪያዎችን ይፈልጉ። 

• የ የመጨረሻው የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ጥቅል የትምህርት ዓመት ውጭ በፖስታ ተደርጓል. ፓኬጆች 
እንዲሁ በአካዴሚክ ምንጮች ( ሲስተምስ) ሪቪው : www.cpsk12.org/COVID19 ስር ይገኛሉ  

  

የምግብ እና የቤተሰብ ድጋፍ ምንጮች 

• የተማሪ ምግብ ሂሳብ ሚዛን ፣ አወንታዊ ወይም አሉታዊ ፣ በራስ-ሰር ወደ ቀጣዩ የትምህርት ዓመት 
ይሽከረከራሉ። ልጅዎ ድስትሪክቱን ከለቀቀ ቀሪውን ቀሪ ሂሳብ ተመላሽ እንዲደረግ መጠየቅ ይችላሉ። ይህንን 
ሂደት ለመጀመር እባክዎን ተመላሽ እንዲደረግ ይጠይቁ በኢ-ሜል በኩል ለምሳ@cpsk12.org ይጠይቁ እና 
የተማሪውን ስም እና / ወይም የተማሪውን ቁጥር ያቅርቡ እና ትክክለኛውን የመልእክት አድራሻ ያረጋግጡ 
፡፡ ቼኮች የሚሠሩት ለወላጅ ወላጆች / አሳዳጊዎች ብቻ ሲሆን የአመጋገብ አገልግሎቶች መረጃውን 
ለማጣራት ቤቶችን ማነጋገር ይችላሉ ፡፡ ተመላሽ ገንዘብ ለማካሄድ ከ2-4 ሳምንታት ይወስዳል።   

• የግራ-እና-ሂድ የምግብ መንገዶች ዘምነዋል። አዲስ መንገዶች ተያይዘዋል እንዲሁም በድረ ገጻችን 
ላይ ይገኛሉ-https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf  

• የምክር እና የአእምሮ ጤና ሀብቶች ለቤተሰቦችም 
ይገኛሉ- https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

  

ቴክኖሎጂ 

• የ CPS መሣሪያ መመለስ እና መተካት 
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o በአሁኑ ወቅት የሚሰጡት ሁሉም ተማሪዎች መሣሪያውን እስከ 2020-2021 ባለው የትምህርት 
ዓመት ውስጥ ያቆዩታል ፣ ከ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ ከአዛውንትና ከፀደይ ወራት ወደ CPS 
የማይመለሱ። 

o የወቅቱ 8 ኛ ክፍል ተማሪዎች IPads ን በጋውን እንደ ሚያቆዩ እና በመከር ወቅት ወደ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገቡ ከሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት ሚዲያ ባለሙያዎቻቸው ላፕቶፖች 
ይቀበላሉ።  

o ከፍተኛ የመሣሪያ ስብስብ በእያንዳንዱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እና በሙያ ማእከል 
ግንቦት 21 እና ሜይ 22 ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ 4 pm ይከናወናል  

o ከዲስትሪክቱ ርቀው የሚንቀሳቀሱ ወይም ወደ CPS የማይመለሱ ተማሪዎች በ 1818 
ወ. በደቡብ ፓርኪንግ ህንፃ ህንፃ ላይ ወደ አይፓድ እና ላፕቶፖች መመለስ ይችላሉ ፡፡ 

o ለአሁኑ ተማሪዎች ከ5-8 ክፍሎች ላሉት አይፓድዎች እስከ ሜይ 31st ድረስ ይታደሳሉ ወይም 
ይተካሉ። ከዚህ ቀን በኋላ አንድ ተማሪ ችግር ካለው / ተማሪው ምትክ መሣሪያ ምትክ ትምህርት 
ቤት በሚጀምርበት ጊዜ ተማሪው መሣሪያውን ይዞ ይመጣበታል።    

• መርጃዎች: www.cpsk12.org/covid19/technology . 

• መታወቂያዎን ረሱ- https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 

• የይለፍ ቃልዎን ረሱ- https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

  

እባክዎ ከአካባቢያችን ፣ ከስቴት እና ከፌዴራል ኤጄንሲዎች የተሰጠውን መመሪያ መከተልዎን ይቀጥሉ። የእኛ የ 
COVID-19 ድርጣቢያ በመረጃ በመደበኛነት መዘመኑን ይቀጥላል-www.cpsk12.org/COVID19   

  

ጤናማ እና ጤናማ ይሁኑ! 

  

Columbia Public Schools 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/COVID19  
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