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

5-11-20 

Queridos cps famílias: 

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

Acadêmicos e Escolas 
• O último dia do ano letivo 2019-20 para os alunos será 21 de maio. 
• O distrito está fazendo planos para a recuperação dos pertences dos estudantes deixados na 

escola. As escolas primárias vão programar a recuperação do drive-by. As escolas secundárias 
terão um cronograma que se alinha com os requisitos de coleta de massa e distanciamento 
social. Por favor, procure instruções do seu prédio escolar sobre datas, horários e detalhes sobre 
a recuperação de itens.  

• O último pacote de aprendizagem do ensino fundamental para o ano letivo foi enviado.  Os 
pacotes também estão disponíveis no site do COVID-19 em Recursos Acadêmicos:  
www.cpsk12.org/COVID19 
 

Recursos de alimentação e apoio familiar 
• Os saldos da conta da merenda estudantil, positivas ou negativas, irão rolar automaticamente 

para o próximo ano letivo. Se o seu aluno está deixando o distrito, você pode solicitar o 
reembolso do saldo restante. Para iniciar este processo, solicite um reembolso via e-mail para  
lunch@cpsk12.org e forneça o nome do aluno e/ou o número do aluno e verifique o endereço 
de e-mail correto. As verificações serão feitas apenas para que os pais/responsáveis em 
exercício e os Serviços de Nutrição possam entrar em contato com as famílias para verificar as 
informações. Os reembolsos podem levar de 2 a 4 semanas para serem processados.   

• 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 

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

 
Tecnologia 

• Retorno e substituição do dispositivo CPS: 
o Todos os alunos atualmente emitidos manterão o dispositivo até o ano letivo de 2020-

2021, com exceção dos alunos do 8º ano, atuais idosos e estudantes que não 
retornarem ao CPS no outono. 

o Os atuais alunos do 8º ano manterão os iPads durante o verão  e, ao entrarem no 
ensino médio no outono, receberão laptops de seus especialistas em mídia do ensino 
médio.   
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o A coleta de dispositivos seniores ocorrerá em cada escola e no Centro de Carreiras 21 
de maio e 22 de maio das 8h às 16h. 

o Os estudantes que se mudarem do distrito ou não retornarem ao CPS  podem entregar 
iPads e laptops no estacionamento sul do Aslin Administration Building, em  1818 W. 
Worley, 1º a 3 de junho, das 8h às 16h. 

o Os iPads para alunos atuais do 5 a 8 anos serão reparados e ou substituídos até 31 de 
maio.  Se um aluno tiver um problema após essa data, o aluno trará o dispositivo 
quando a escola retomar no outono para um dispositivo de substituição. 

• Recursos: www.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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