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 األعزاء:  CPSعائالت 

 كما وعدنا، نرید أن نقدم لكم معلومات مستكملة عن عملیاتنا أثناء إغالق المدارس. 

نرید أن یستمر الطالب في المشاركة    وفي حین ستظل المدارس مغلقة حتى نھایة العام الدراسي، فإن أسالیب التعلم البدیلة لدینا ستستمر.
 والتعلم.

باإلضافة إلى ذلك، لم تتخذ المنطقة بعد قراًرا    في أیار/مایو في ضوء وضعنا الحالي.  ونحن نعمل مع الدولة لتحدید موعد آخر یوم رسمي
 أو إعالنًا بشأن المدرسة الصیفیة. 

لیس لدینا   ونواصل العمل على وضع خطط بدیلة ألنشطة نھایة السنة، بما في ذلك التخرج وحفلة التخرج.  قلوبنا تنكسر لكبار السن لدینا.
 ھذا الوقت.  قرارات نھائیة في

 األكادیمیین والمدارس 

 .CPSیمكنك الوصول إلى المنزل عبر بوابة   .Home Accessوھي متاحة اآلن في  تم تحدیث عالمات العام الدراسي •

  الحزم االبتدائیة لعدة أسابیع القادمة ویجري إرسالھا بالبرید المنزل متاحة اآلن أیضا على موقعنا على االنترنت في  •
www.cpsk12.org/COVID19. . 

 وینبغي أن تتلقى المدارس المتوسطة والثانویة اتصاالت من مدرسیھم بشأن الفصول الدراسیة والتعلم المحدد لدوراتھم الدراسیة.  •

• AP یة. من المرجح أن یضطر الطالب  ال تزال مستمرة إلعداد الطالب للحصول على االئتمان الكل ودروس االئتمان المزدوج
إلى العمل على مدار األسبوع ، ولیس فقط في الیوم المحدد للموضوع ، إلكمال متطلبات االئتمان الجامعي و / أو التحضیر  

 . APالمتحان 

ت ، إذا لم  للطالب. ال یزال یمكن لطالب المدارس الثانویة شراء الحولیا  الحولیاتنحن نعمل على وضع اللمسات األخیرة على  •
 https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php یكونوا قد فعلوا ذلك بعد ھنا: 

ذلك ممكنًا. . یجب رفع أمر اإلقامة في المنزل قبل أن یكون متعلقات متروكة في المدرسةكثیرون یسألون عن الحصول على   •
 نرید أن نضمن أن الجمیع یمكنھم القیام بذلك بأمان. وسیتم تقدیم مزید من المعلومات في وقت الحق عن موعد حدوث ذلك. 

 موارد الدعم الغذائي واألسري 

   یتم إرفاق طرق جدیدة وتتوفر أیًضا على موقعنا اإللكتروني:  الطعام. تم تحدیث طرق الوجبات الخاصة باالستیالء على  •
-and-https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab

20.pdf-13-Go%20Updated%20Routes%204 

قدامى المحاربین المتحدة. یمكنك ، بما في ذلك محطات االستیالء على الطعام ، من قبللمصادر الغذاء  خریطةكما تم إنشاء  •
of-map-https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive- الوصول إلى أداة الخریطة ھنا: 

loans-home-united-veterans-by-you-to-brought-resources-available / 

 html-w.cpsschoolcounseling.com/covidhttps://ww.19 لألسر:  كما تتوفر موارد المشورة والصحة العقلیة •

 التكنولوجیا 

 . www.cpsk12.org/covid19/technologyالموارد:  •

 #! https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.phpنسیت ھویتك:  •

 https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamiliesنسیت كلمة المرور الخاصة بك:  •
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-COVIDیرجى االستمرار في اتباع التوجیھات من وكاالتنا المحلیة والحكومیة واالتحادیة. وسیستمر تحدیث موقعنا على شبكة اإلنترنت 
 ww.cpsk12.org/COVID19wبانتظام بالمعلومات:  19

 حافظ على سالمتك وصحتك! 
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