
Essas informações foram traduzidas usando o Google Translate, ou outro software online. Por favor, 
desculpe qualquer erro. 

4-20-20 

Queridos cps famílias: 

O aprendizado continua nas escolas públicas de Columbia. 

O governador prorrogou nossa ordem de ficar em casa até 4 de maio.  Como lembrete, é essencial que 
todos nós façamos nossa parte na manutenção do distanciamento social para que possamos voltar ao 
trabalho e à escola mais cedo. 

O distrito continua trabalhando em planos e opções alternativas para os alunos em relação às atividades 
de fim de ano.  À medida que os planos forem finalizados, compartilharemos diretamente com as 
famílias. 

Abaixo está a atualização de segunda-feira sobre as operações nas Escolas Públicas de Columbia. 

Acadêmicos e Escolas 

• Pacotes elementares para as próximas semanas foram enviados para casa. Se o seu pacote 
ainda não chegou, eles agora também estão disponíveis em nosso site em  cpsk12.org/COVID19 
sob recursos acadêmicos. 

• O Departamento de Ensino Fundamental e Médio do Missouri (DESE) coletou importantes 
informações pós-secundárias  para instituições do Missouri. Este é um grande recurso para 
famílias do ensino médio.  https://dhewd.mo.gov/covid-19.php https://dhewd.mo.gov/covid-
19.php. 

• Os padrões de aprendizagem acadêmica secundários (6-12) foram adicionados ao nosso site 
para aqueles que desejam saber quais padrões  teriam sido  cobertos durante abril e maio se 
tivéssemos continuado a freqüência presencial. 

• Estamos trabalhando na finalização dos anuários  para os alunos. Os alunos do ensino médio 
ainda podem comprar anuários, se ainda não o fizeram aqui:  
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php 

• Muitos estão perguntando sobre a obtenção de pertences deixados naescola. A ordem de ficar 
em casa deve ser levantada antes que isso seja possível. Queremos garantir que todos possam 
fazer isso com segurança. Mais informações serão fornecidas  posteriormente  sobre quando 
isso ocorrerá. 

Recursos de alimentação e apoio familiar 

• As rotas de refeição grab-and-go foram atualizadas. Novas rotas estão anexadas e também 
estão disponíveis em nosso site:  
https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 

• Um mapa de fontes alimentares, incluindoparadas grab-and-go, também foi criado pela 
Veterans United. Você pode acessar a ferramenta do mapa aqui:  
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https://www.veteransunited.com/newsroom/interactive-map-of-available-resources-brought-
to-you-by-veterans-united-home-loans/ 

• O aconselhamento e os recursos de saúde mental também estão disponíveis para as famílias:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

Tecnologia 

• Recursos: cpsk12.org/covid19/technology. 
• Esqueci sua id: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Esqueci sua senha: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Por favor, continuem seguindo as orientações de nossas agências locais, estaduais e federais. Nosso site 
COVID-19 continuará sendo atualizado regularmente com informações: www.cpsk12.org/COVID19 

Mantenha-se seguro e saudável! 
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