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

4/13/20 

Queridos cps famílias: 

Como prometido, queremos fornecer-lhe uma atualização sobre nossas operações enquanto as escolas 
estão fechadas. 

Enquanto as escolas permanecerão fechadas até o final do ano letivo, nossos métodos alternativos de 
aprendizagem continuarão.  Queremos que os alunos continuem engajados e aprendendo. 

Estamos trabalhando com o Estado para determinar quando o último dia oficial da escola em maio será 
à luz de nossa situação atual.  Além disso, o distrito ainda não tomou uma decisão ou um anúncio sobre 
a escola de verão. 

Nossos corações se partem para nossos veteranos.  Continuamos trabalhando em planos alternativos 
para atividades de fim de ano, incluindo formatura e baile.  Não temos decisões finais no momento. 

Acadêmicos e Escolas 

• As notas para o ano letivo foram atualizadas e agora estão disponíveis no Home Access.  Você 
pode acessar o Home Access através do Portal CPS. 

• Pacotes elementares para as próximas semanas estão sendo enviados para casa também estão 
disponíveis em nosso site em  www.cpsk12.org/COVID19. 

• O ensino médio e o ensino médio devem receber comunicações de seus professores sobre aulas 
e aprendizagem específicas de seus cursos. 

• As aulas de AP e dupla crédito ainda continuam preparando os alunos para receber o crédito 
universitário. Os alunos provavelmente terão que trabalhar durante toda a semana, e não 
apenas no dia designado do assunto, para completar os requisitos para o crédito universitário 
e/ou se preparar para o Exame AP.  

• 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 
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• Um mapa de fontes alimentares, incluindoparadas grab-and-go, também foi criado pela 
Veterans United. Você pode acessar a ferramenta do mapa aqui:  
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: 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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