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 األعزاء:  CPSعائالت 

ن للعام الدرا�ي  ، لم نكن نتوقع أن تكون هذە �ي  2020- 2019لقد وصلنا إ� آخر تحد�ث لنا يوم االثنني . عندما بدأنا هذا العام الدرا�ي
ي ستنت�ي بها.  ء ول�ن المعتاد بالنسبة لنا جم�عا.    الط��قة اليت ي

كم المستمر وسماحتكم ومرونتكم    لقد كان أي �ش نود أن �شكركم ع� ص�ب
ة الصعبة وغ�ي المسبوقة. ع� مدى  ي هذە الف�ت

ن أن األمور لم �س�ي كما خططنا لها،    األشهر القل�لة الماض�ة ونحن جم�عا ً نبحر �ن ي حني
�ن

شكرا� لك ع� ثقتك بنا مع طفلك وع� دعمك المستمر لمدارس كولومب�ا العامة. ونحن    فإننا فخورون بطالبنا و�نجازاتهم هذا العام. 
 ام الدرا�ي المقبل ونتطلع إ� رؤ�ة طالبنا مرة أخرى ق��با. نواصل التخط�ط للع

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

ن والمدارس   األ�اد�ميني
 مايو.  21للطالب هو    2020- 2019اليوم األخ�ي من العام الدرا�ي  •
ي من مدر  •

وىن �د اإلل��ت جاع ير�ب البحث عن مراسالت ع�ب ال�ب ي سة طفلك ف�ما يتعلق باس�ت
المدرسة.  الممتل�ات المتبق�ة �ن

جاع حسب الق�ادة. و�ستخدم المدارس الثان��ة جدوال ً يتما�ش مع متطلبات   و�ستخدم المدارس االبتدائ�ة نظاما لالس�ت
 . ي واالبتعاد االجتما�ي  التجمع الجماه�ي

ي خ��ف هذا العام.  وضع خطط لما �مكن أن تبدو عل�هتعمل منطقة المدرسة ع�  •
وتقوم المقاطعة   العودة إ� المدرسة �ن

بوضع عدة سينار�وهات �ستند إ� خطوة العودة إ� النظام الص�ي المجتم�ي الذي توصلنا إل�ه ف�ما يتعلق بالتجمعات  
 . �ة واالبتعاد االجتما�ي نت بال�امل، أو م  الجماه�ي ن من  و�شمل هذە السينار�وهات عودة تقل�د�ة، ع�ب اإلن�ت ��ــــج هجني

. وسوف �س� للحصول ع� تعل�قات من   ن نت. نحن �س� حال�ا للحصول ع� ردود فعل من الموظفني األشخاص واالن�ت
ي ح��ران/يون�ه.  

 األ� �ن
 

ي واأل�ي 
 موارد الدعم الغذائئ

ان الطالب �غادر  ، إ�جاب�ة أو سلب�ة ، سوف لفة إ� السنة الدراس�ة القادمة تلقائ�ا. إذا كأرصدة حساب وجبة الطالب  •
ي   

وىن �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� إجراء الش�كات  سيتم  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      أسابيع للمعالجة.  4-2االس�ت
ي   يوليو.  31حىت   Grab-and-Goسوف �ستمر وجبات   •

مايو، ول�ن سيتم   29مايو أو   25لن يتم �سل�م الوجبات �ن
:     مايو لتع��ض هذە األ�ام غ�ي التسل�م.   28مايو و   22لوجبات يو�ي مضاعفة ا  ي

وىن تتوفر المسارات ع� موقعنا اإلل��ت
-and-b/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grabhttps://www.cpsk12.org/cms/li

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  ا بجهاز طالب الصف     ، باستثناء2021-2020بجهازهم خالل العام الدرا�ي   CPSس�حتفظ جميع الطالب حال��

ن الذين ال �عودون إ�  ي الخ��ف.  CPSالثامن وكبار السن والطالب الحاليني
 �ن

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

الخ��ف،   وعند دخول المدرسة الثان��ة �ن
ي المدرسة الثان��ة. 

ن وسائل اإلعالم �ن     وسوف تتل�ت أجهزة ال�مبيوتر المحمولة من المتخصصني
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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 س�ارات 
ي  Aslin Administration Southالمحمولة �ن

إ�   W. Worley June 1-3st 8:00 1818  �ن
 مساًء.  4:00

o  سيتم إصالح أجهزةiPad   ن من إذا كان لدى الطالب مشكلة    مايو.  31وأو استبدالها حيت   8إ�  5للطالب الحاليني
ي الخ��ف للحصول ع� جهاز بد�ل. 

 بعد هذا التار�ــــخ، فس�جلب الطالب الجهاز عند استئناف المدرسة �ن

 . www.cpsk12.org/covid19/technologyرد: الموا  •
 #!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:  •

 
ي اتباع التوجيهات من وكاالتنا المحل�ة والحكوم�ة واالتحاد�ة. وس�س

نت  ير�ب االستمرار �ن -COVIDتمر تحد�ث موقعنا ع� شبكة اإلن�ت
 www.cpsk12.org/COVID19بانتظام بالمعلومات:   19

 
 متمن�ا ل�م ص�فا آمنا وصح�ا! 

 
 كولومب�ا المدارس العامة 
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