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24 de março de 2020 
Queridos famílias cps, 
No início desta manhã, a cidade e o condado emitiram uma ordem de permanência em casa a partir de 
25 de março a 24 de abril.  Isso significa que nossos métodos alternativos e de ensino a distância serão 
estendidos. 
Nossa esperança é voltar à escola na segunda-feira, 27 de abril.  Entendemos que a ordem pode mudar 
para ser estendida, rescindida, substituída ou alterada a qualquer momento.  Continuamos monitorando 
a situação e o manteremos informado de quaisquer alterações ou informações adicionais à medida que 
ela estiver disponível. 
Aqui estão as informações sobre a ordem: 
https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1 
FAQ: https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369 
Não podemos começar a agradecê-lo o suficiente por sua flexibilidade, compreensão e apoio durante 
este momento sem precedentes, incerto e difícil.  Juntos, estamos vivendo nossos valores de empatia, 
graça, colaboração, integridade, transparência e confiança.  Vamos superar isso juntos. 
Abaixo estão atualizadas informações sobre as operações do distrito escolar. 
Acadêmicos 
Com o anúncio da ordem de ficar em casa, nosso aprendizado alternativo continuará.  Nossa equipe está 
trabalhando nos próximos passos para a semana adicional que planejamos ser fechada.  O Ensino 
Fundamental (PK-4) recebeu pacotes de trabalho a serem concluídos até 10 de abril e estão recebendo 
comunicações regulares de seus professores. Alunos do 5º ano e do ensino médio poderão continuar a 
submeter tarefas ao seu professor através da Schoology. Estudantes e estudantes que recebem serviços 
de educação especial estão tendo acesso à aprendizagem, ou caso as metas do IEP não possam ser 
cumpridas adequadamente por meio de métodos alternativos de instruções, forneceremos serviços 
compensatórios. As equipes de IEP trabalharão para tomar as melhores decisões para nossos alunos 
excepcionais. Há recursos acadêmicos e atividades suplementares disponíveis no site do COVID-19 do 
distrito: www.cpsk12.org/COVID19.     
Recursos de alimentação e apoio familiar 
Nossa entrega de refeições para estudantes necessitados ainda começará em 30 de março. Teremos 8 
ônibus rodando várias rotas de parada de segunda a sexta-feira.  As paradas não são específicas da 
escola, mas sim projetadas regionalmente para incluir o maior número possível de áreas de alta 
necessidade.  Por favor, encontre a parada mais próxima de você e vá lá com seu aluno na hora 
designada.  Estudantes de 2 a 18 anos podem obter uma refeição. As paradas durarão 
aproximadamente 15 minutos.  Pedimos que você pratique o distanciamento social durante a 
parada.  Tanto o café da manhã quanto o almoço serão embalados como uma bolsa grab-and-go. Os 
alunos podem selecionar uma refeição de saco, um leite e uma fruta e/ou vegetal. As refeições contêm 
principalmente itens não perecíveis. Por favor, siga as instruções de descarte e refrigeração para itens 
perecíveis. 
Os regulamentos federais exigem que o aluno esteja presente para obter a refeição.  Se o seu aluno tem 
preocupações de mobilidade (ou o pai tem preocupações com a mobilidade) que o impedem de chegar 
aos locais de entrega darefeição, outro adulto confiável pode vir ao local de entrega e pegar as refeições 
do aluno. Neste caso, quando o pai/tutor/adulto confiável pegar a refeição do aluno, ele deve fornecer o 
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número de id do aluno. Se os pais não tiverem certeza do número de id do aluno, envie um e-mail para 
sped@cpsk12.org  para obter assistência. 
As informações do ponto de ônibus e do menu estão anexadas. 
Recursos adicionais disponíveis para as famílias: 
https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 
http://www.211helps.org/ 
www.cpsk12.org/COVID19 
 
Technology 
Os hotspots WiFi chegaram e estão sendo enviados para os alunos. Temos uma lista daqueles que 
indicaram a necessidade de  WiFi. Cada domicílio identificado receberá um hotspot. Os hotspots serão 
enviados para o endereço da família no arquivo com o distrito escolar. Os hotspots funcionarão com 
todos os dispositivos CPS da casa, tanto iPads quanto laptops. Eles fornecem acesso filtrado à internet 
por policiais de uso da internet do distrito escolar. Instruções sobre como conectar os hotspots estão 
incluídas e um vídeo sobre a conectividade está disponível em nosso site em  
www.cpsk12.org/covid/technology. As instruções serão fornecidas em vários idiomas para famílias com 
aprendizes de inglês. 
Um carregamento adicional de hotspots deve chegar no início da próxima semana e, nesse momento, 
atenderemos aos demais pedidos de estudantes e funcionários. Para outros que precisam de acesso à 
internet, Spectrum, Mediacom e Socket têm opções disponíveis. Além disso, o CPS filtrado-WiFi  está 
disponível em qualquer um dos nossos estacionamentos escolares. Você pode puxar para cima e assinar 
para acesso gratuito. 
Consulte as informações disponíveis em nosso site sobre suporte técnico, pontos quentes e outras 
necessidades tecnológicas: www.cpsk12.org/COVID19. 
Obrigado novamente por sua flexibilidade e todos os seus  esforços em casa para manter nossos alunos 
aprendendo.  Por favor, continue a seguir as instruções e informações que estão sendo fornecidas por 
nosso governo líder e agências de saúde para que todos possamos permanecer seguros e saudáveis. 
Fiquem seguros! 
Columbia Public Schools 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
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