
نت. ير�ب عذر أي أخطاء. ، Googleتمت ترجمة هذە المعلومات باستخدام ترجمة   أو برامج أخرى ع�ب اإلن�ت
 

5-11-20 

 األعزاء:  CPSعائالت 

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

ن والمدارس   األ�اد�ميني
 مايو.  21للطالب هو  2020- 2019س�كون آخر يوم من العام الدرا�ي  •
جاع متعلقات الطالب  • ي المدرسة. تقوم المنطقة بالتخط�ط الس�ت

داد محرك   المتبق�ة �ن سيتم جدولة المدارس االبتدائ�ة اس�ت
. ير�ب   ي واالبتعاد االجتما�ي ي يتما�ث مع متطلبات التجمع الجماه�ي األقراص حسب. وس�كون للمدارس الثان��ة جدول زمىف

جاع العن�. البحث عن   تعل�مات من مبىف مدرستك حول التوار�ــــخ واألوقات والتفاص�ل المتعلقة باس�ت
�د.   آخر حزمة تعلم ابتدائ�ة تم إرسال  • ا ع� موقع   للعام الدرا�ي بال�ب تحت الموارد   COVID-19تتوفر الحزم أ�ض�

 org/COVID19www.cpsk12. األ�اد�م�ة: 
 

ي واأل�ي 
 موارد الدعم الغذائئ

، إ�جاب�ة أو سلب�ة ، سوف لفة إ� السنة الدراس�ة القادمة تلقائ�ا. إذا كان الطالب �غادر  أرصدة حساب وجبة الطالب  •
ي 
وىف �د اإلل��ت داد األموال ع�ب ال�ب . لبدء هذە العمل�ة، ير�ب طلب اس�ت ي

داد الرص�د المتب�ت    المنطقة، �مكنك طلب اس�ت
lunch@cpsk12.org  .دي الصحيح� سيتم إجراء الش�كات   وتقد�م اسم الطالب و/أو رقم الطالب والتحقق من العنوان ال�ب

فقط لآلباء /األوص�اء بالن�ابة و�مكن لخدمات التغذ�ة االتصال باأل� للتحقق من المعلومات. قد �ستغرق عمل�ات  
داد االس     أسابيع للمعالجة.  4-2�ت

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

-and-https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab
20.pdf-13-Go%20Updated%20Routes%204 

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

 
 التكنولوج�ا 

• CPS  :عودة الجهاز واستبداله 
o  بالجهاز خالل العام الدرا�ي 

�
   باستثناء،  2021- 2020وس�حتفظ جميع الطالب الذين تصدر أجهزة الجهاز حال�ا

ي الخ��ف. 
ف �ف ف الذين ال �عودون إ� دائرة حما�ة الصحفيني  طالب الصف الثامن وكبار السن والطالب الحاليني

o  ي الحا�ي
ي   الصف أجهزة آي باد من خالل فصل الص�ف 8سوف تب�ت

الخ��ف،   وعند دخول المدرسة الثان��ة �ف
ف وسائل اإل  ي المدرسة الثان��ة. وسوف تتل�ت أجهزة ال�مبيوتر المحمولة من المتخصصني

    عالم �ف
o   ي كل مدرسة ثان��ة ومركز المهنة

صباحا ً حىت   8:00مايو من الساعة   22مايو و   21سيتم جمع األجهزة العل�ا �ن
 مساًء.  4الساعة 

o   �مكن للطالب الذين ينتقلون من المنطقة أو ال �عودون إ�CPS    شغ�ل أجهزة�iPad    وأجهزة ال�مبيوتر
ي موقف 

ي  Aslin Administration Southس�ارات المحمولة �ف
إ�   W. Worley June 1-3st 8:00 1818  �ف

 مساًء.  4:00
o  سيتم إصالح أجهزةiPad   ف من إذا كان لدى الطالب مشكلة    مايو.  31وأو استبدالها حىت   8إ�  5للطالب الحاليني

ي الخ��ف ل
 لحصول ع� جهاز بد�ل. بعد هذا التار�ــــخ، فس�جلب الطالب الجهاز عند استئناف المدرسة �ف

 . www.cpsk12.org/covid19/technologyالموارد:  •
 #!ilyupdate/familyupdate.phphttps://web.cpsk12.org/cpsonline/fam�س�ت ه��تك:  •
 https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies�س�ت كلمة المرور الخاصة بك:  •
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ي اتباع التوجيهات من وكاالتنا المحل�ة 

نت  ير�ب االستمرار �ف -COVIDوالحكوم�ة واالتحاد�ة. وس�ستمر تحد�ث موقعنا ع� شبكة اإلن�ت
 www.cpsk12.org/COVID19بانتظام بالمعلومات:   19

 
 حافظ ع� سالمتك وصحتك! 
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