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 األعزاء:  CPSعائالت 

ي كولومب�ا. 
ي المدارس العامة �ف

 �ستمر التعلم �ف

ل حىت  ف ي الم�ف
وري أن نقوم  أ�ار/مايو.  4وقد مدد الحا�م أمر البقاء �ف ، من ال�ف ي الحفاظ ع� النأي االجتما�ي  وللتذك�ي

جم�عا بدورنا �ف
ي وقت أقرب. 

 حىت نتمكن من العودة إ� العمل والمدرسة �ف

ي    وتواصل المقاطعة العمل ع� وضع خطط وخ�ارات بد�لة للطالب ف�ما يتعلق بأ�شطة نها�ة السنة. 
ومع االنتهاء من وضع الخطط �ف

ة مع   األ�. ص�غتها النهائ�ة، سنتقاسم تلك الخطط مبا�ش

ي المدارس العامة كولومب�ا. 
ف ع� العمل�ات �ف  وف�ما ��ي تحد�ث يوم االثنني

ن والمدارس   األ�اد�ميني

ا ع�   • ل. إذا لم تصل الحزمة الخاصة بك بعد ، ف�ي متاحة اآلن أ�ض� ف الحزم األول�ة لعدة أسابيع التال�ة تم إرسالها إ� الم�ف
ي  

ي �ف
ويف  تحت الموارد األ�اد�م�ة.  cpsk12.org/COVID19موقعنا اإلل��ت

ي م�سوري معلومات هامة  •
ي والثانوي �ف

لمؤسسات م�سوري. هذا   لما بعد المرحلة الثان��ةوقد جمعت إدارة التعل�م االبتدايئ
 php-https://dhewd.mo.gov/covid.19مورد كب�ي لعائالت المدارس الثان��ة.  

ي معرفة المعاي�ي  12- 6الثان��ة (الصفوف  األ�اد��ي تمت إضافة معاي�ي التعلم  •
ي ألولئك الذين يرغبون �ف

ويف ) إ� موقعنا اإلل��ت
ي كانت  .   ستغ�ي الىت  خالل شهري أب��ل ومايو إذا واصلنا الحضور الشخ�ي

اء الحول�ات ، إذا     الحول�اتة ع� نحن نعمل ع� وضع اللمسات األخ�ي  • للطالب. ال يزال �مكن لطالب المدارس الثان��ة �ش
 https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.phpلم �كونوا قد فعلوا ذلك بعد هنا:   

ون �سألون عن الحصول ع  • ي المدرسة�  كث�ي
وكة �ن ا.  متعلقات م�ت ل قبل أن �كون ذلك ممكن� ف ي الم�ف

. �جب رفع أمر اإلقامة �ف
ي وقت الحق عن موعد حدوث  

ن��د أن نضمن أن الجميع �مكنهم الق�ام بذلك بأمان. وسيتم تقد�م م��د من المعلومات �ف
 ذلك. 

ي واأل�ي 
 موارد الدعم الغذائئ

:    الء ع� تم تحد�ث طرق الوجبات الخاصة باالست� • ي
ويف ا ع� موقعنا اإلل��ت الطعام. يتم إرفاق طرق جد�دة وتتوفر أ�ض�

-and-in/9415/Grabhttps://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Doma
20.pdf-13-Go%20Updated%20Routes%204 

ف المتحدة. �مكنك  خ��طة لمصادر الغذاءكما تم إ�شاء  • ي ذلك محطات االست�الء ع� الطعام ، من قبلقدا� المحار�ني
، بما �ف

of-map-https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive-الوصول إ� أداة الخ��طة هنا:  
loans-home-united-veterans-by-you-to-brought-resources-available / 

 html-https://www.cpsschoolcounseling.com/covid.19لأل�:   كما تتوفر موارد المشورة والصحة العقل�ة  •

 التكنولوج�ا 

 . cpsk12.org/covid19/technologyالموارد:  •
 #!https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php�س�ت ه��تك:  •
 https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies�س�ت كلمة المرور الخاصة بك:  •
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نت   ي اتباع التوجيهات من وكاالتنا المحل�ة والحكوم�ة واالتحاد�ة. وس�ستمر تحد�ث موقعنا ع� شبكة اإلن�ت
-COVIDير�ب االستمرار �ف

 www.cpsk12.org/COVID19بانتظام بالمعلومات:   19

 حافظ ع� سالمتك وصحتك! 
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