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የተከበሩ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች 
የ2015-20 የትምህርት ዓመት የመጨረሻ ሰኞ የመጨረሻችንን ሰኞ ዝመናችንን ደርሰናል ፡፡ ይህንን የትምህርት ዓመት 
ስንጀምር ፣ ይህ የሚያበቃበት መንገድ እንደሚሆን መገመት አንችልም ነበር ፡፡ ለሁላችንም ከተለመደው የተለየ ነገር 
ሆኗል ፡፡ ላለፉት በርካታ ወሮች ይህን አስቸጋሪ እና ያልታሰበ ጊዜ እየተጓዝን ሳለን ለቀጣችሁት ትዕግስት ፣ ሞገስ እና 
ተጣጣፊነት ላመሰግናችሁ እንወዳለን ፡፡ ነገሮች እንዳቀድነው ባይሄዱም ፣ በዚህ ዓመት በተማሪዎቻችን እና 
ባከናወኗቸው ውጤቶች ኩራት ይሰማናል ፡፡ ስለልጅዎ እና ስለ ኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ቀጣይነት ላለው 
ድጋፍዎ በማመንዎ እናመሰግናለን ፡፡ ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት እቅድ ማቀዳችንን ቀጥለናል እናም ተማሪዎቻችንን 
እንደገና በቅርቡ ለማየት በጉጉት እንጠብቃለን ፡፡     
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 ነው. 
• በትምህርት ቤት የቀሩ እቃዎችን መልሶ ማግኛን በተመለከተ እባክዎን ከልጅዎ ትምህርት ቤት የኢ-ሜይል 
አድራሻ ለማግኘት ይፈልጉ ፡፡ አንደኛ ደረጃ ት / ቤቶች ድራይቭ-በማገገም ስርዓት በመጠቀም ላይ ናቸው 
፡፡ የሁለተኛ ደረጃ ት / ቤቶች ከሕዝብ ስብሰባ እና ከማህበራዊ ርቀቶች መስፈርቶች ጋር የሚጣጣም 
መርሃግብር ሲጠቀሙ ቆይተዋል ፡፡ 
• የት / ቤት ዲስትሪክቱ እንደዚህ ዓይነት ውድቀት ያለበትን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ ምን ዓይነት 
ዕቅዶችን እየሰራ ነው ፡፡ የጅምላ ስብሰባዎችን እና ማህበራዊ መዘበራረቅን በሚመለከት የወሰንነው 
የህብረተሰቡ የጤና ትዕዛዝ ዳግም በማስገባት እርምጃ ላይ በመመርኮዝ ድስትሪክቱ በርካታ ሁኔታዎችን 
እየፈጠረ ይገኛል ፡፡ እነዚያ ሁኔታዎች ባህላዊ መመለሻን ፣ ሙሉ በሙሉ በመስመር ላይ ወይም በአካል እና 
በመስመር ላይ የተደባለቀ ድብልቅን ያካትታሉ። በአሁኑ ወቅት ከሠራተኞች ግብረመልስ እንፈልጋለን ፡፡ በሰኔ 
ውስጥ ከቤተሰቦች ግብረ መልስ እንፈልጋለን ፡፡  

  

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-Go ምግቦች እስከ ጁላይ 31 ድረስ ይቀጥላሉ ። ምግቦች ግንቦት 25 ወይም ግንቦት 29 
አይመጡም ፣ ሆኖም ግን ግንቦት 22 እና ግንቦት 28 የሚቀርቡት ምግቦች ለእነዚህ አቅርቦቶች ላልሆኑ ቀናት 
ክፍያ በእጥፍ እንዲጨምር ይደረጋሉ ፡፡ መንገዶች 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 
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ቴክኖሎጂ 
• የ CPS መሣሪያ መመለስ እና መተካት 

o በአሁኑ ወቅት የ CPS መሣሪያ ያወጡ ሁሉም ተማሪዎች መሣሪያቸውን እስከ 2020 እስከ 2021 
የትምህርት ዓመት ያጠናቅቃሉ ፣ 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   
  
ደህንነቱ የተጠበቀ እና ጤናማ የሆነ የበጋ ወቅት መመኘት! 
  
Columbia Public Schools 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/COVD19  
 
  
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=http://www.cpsk12.org/covid19/technology
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php%23!#!
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://launchpad.classlink.com/resetpassword%3Fscode%3DCPSFamilies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=http://www.cpsk12.org/COVID19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=http://www.cpsk12.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=http://www.cpsk12.org/COVD19

