
Bu bilgiler Google Translate veya diğer çevrimiçi yazılımlar kullanılarak çevrilmiştir. Lütfen herhangi bir 
hata bahane. 

Sevgili CPS Aileleri: 

Alternatif öğrenme modelimizde ayarlamalar yapmak ve okuldan uzak kalma süresini çözmek için 
çalışırken son birkaç gündür gösterdiğiniz sabrınız için teşekkür ederiz. 

İlk önceliğimiz,büyük belirsizlik döneminde, öğrencilerimizin ve ailelerimizin sağlığı ve refahıdır. Bu 
bağlılığa dayanarak, plan öğrencilerden istediğimizi kasıtlı olarak sınırlar ve öğretmenlerden öğrenme ve 
iletişim için özel programlar belirler. Öğrenme devam edecek. Biz dışarıda olduğumuz sürece, alternatif 
öğretim yöntemleri yerinde kalacaktır.  Geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı görünecek tir ve 
öğrencilerin öğrenmeye devam etmesine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bu anın bir öğrencinin 
gelecekteki çabalarını olumsuz etkilememesi gerektiğine inanıyoruz.  Planımız bu inancı yansıtıyor. 
Öğrenme gözden geçirme, pekiştirme ve zenginleştirme üzerinde durulacaktır. 

Planımızla ilgili ek bilgileri web sitemize ekledik: www.cpsk12.org/COVID19. Aileler ve öğrenciler için bir 
SSS de mevcuttur. 

Aşağıda Çarşamba günü başlayan planımızın temel unsurlarının bir anahat, Nisan 8. Bugün ve yarın 
öğretmenler ve müfredat koordinatörleri tarafından çevrimiçi olarak mevcut çalışmaları ayarlamak ve 
öğrenciler için mevcut akademik durumu belirlemek için kullanılacaktır. 

Ilkokul 

• Ek kağıt öğrenme paketleri hazırlanıyor ve eve postalanacak. 
• th  iPad'leri olan 5. Hala ek öğrenme ve kaynaklara erişim için iPad'lerini kullanabilirler. 
• Öğrenciler alternatif öğrenme günleri için teşvik edilir. Örneğin, matematik bir gün ve ertesi gün 

okuma. 
• Öğretmenler, ek yardıma ihtiyaç duyduklarında öğrencilerin çalışma saatlerini günlük olarak 

düzenlerler. 
• Öğretmenler geri bildirim de sunacak, ancak notlar atanmayacak. 
• Öğretmenlerden ve okullardan gelen toplu iletişimler bir program alacaktır: 

o Pazartesi: sınıf öğretmeni gelen e-postalar 
o Salı: özel öğretmenler / danışmanlar / ev-okul iletişimciler e-postalar 
o Çarşamba: sınıf öğretmeni gelen e-postalar 
o Perşembe: Bina müdürü/okuldan güncellemeler 
o Cuma: sınıf öğretmeni gelen e-postalar 

Ortaokul & Lise 

• Öğretim yılı sonuna kadar tüm öğrencilere öğrenme fırsatları sağlanacak ve öğretmen etkileşimi 
ve geri bildirimleri içerecektir. 

• Öğrenme ders/konu alanına göre standartlaştırılacaktır. 
• Her konu alanı öğretim ve ilgili kitle iletişimi için haftanın bir günü atanır. 

o Pazartesi: Matematik, Güzel Sanatlar ve İngilizce Öğrenenler 
o Salı: Dil Sanatları, PE / Sağlık, Yetenekli Eğitim ve AVID 

http://www.cpsk12.org/COVID19


o Çarşamba: Fen, Uygulamalı Sanatlar, Kariyer Merkezi ve Özel Eğitim Bölge Sınıfları 
o Perşembe: Sosyal Bilgiler, Dünya Dilleri ve Özel Eğitim Temel Olmayan İçerik Alanları 

(Başarı Becerileri, AC Lab, Kaynak, İş Bloğu, İş Arama sı öğrenciniz için geçerlidir) 
o Cuma: Eğlence Günü, Kulüp Günü (Kulüplerin, atletizmin ve aktivitelerin check-in 

yapabilecekleri bir zaman) 
• Öğretmenler öğrenciler için düzenli çalışma saatleri tutmaya devam edecektir. 
• 2020 Bahar Dönemi için harf notu bildirilmeyecektir. Bir dersteki öğrenci performansı P (pass) 

veya IC (eksik) işareti kullanılarak raporlanacaktır. 
• P veya IC için belirlemeler 10 Mart 2020'de bildirilen Geçici İlerleme Raporu'na (IPR) göre 

yapılacaktır. %60 veya daha yüksek bir IPR puanı P, aksi takdirde, bir IC olduğunu. Her iki işaret 
in bir öğrencinin not ortalaması üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. (AP ve Çift Kredi 
lütfen aşağıdaki ek bilgileri gözden geçiriniz.) 

• Eğer bir öğrenci 1 Nisan 2020 tarihinden önce dersi geçemediyse, öğrenci, öğretmen ve okulun 
desteğiyle geçiş durumuna ulaşmak için dönemin geri kalanına sahiptir. 

 İleri Yerleştirme (AP) & Çift Kredi 

• AP ve Dual Credit kursları, okul yılı sonuna kadar üniversite derslerinin tamamlanması nı ve AP 
sınavına hazırlıklarını sağlayacaktır. 

• Güz ve/veya bahar yarıyılı Çift Kredi seçeneği ile bir yıllık dersleriçin üniversite kredisi 
kazanmak için kayıt yaptıran öğrencileriçin: 

o CPS için ikinci dönem işareti P veya No Credit (NC) olacaktır. 
o Birinci dönem notortalaması ve üniversite kredisi kazanmak için gerekli çalışmaların 

tamamlanmasını da içerecek ikinci dönem "notu" kullanılarak üniversiteye rapor 
edilecek bir harf notu belirlenecektir. 

• Dönem Çift Kredili dersleriçin üniversite kredisi kazanmak için kayıt yaptıran öğrencileriçin: 
o CPS için ikinci dönem işareti P veya NC olacaktır. 
o Kapanıştan önceki dönemde yapılan çalışmalara göre üniversite veya üniversiteye rapor 

lanacak mektup notu belirlenecek ve üniversite kredisi kazanmak için gerekli 
tamamlama çalışmalarını içerecektir. 

Öğrenme planları hakkında ek sorularınız varsa öğrencinizin okulu ve öğretmeni hizmetinizdedir.  Ayrıca, 
lütfen websitemizde www.cpsk12.org/COVID19'da kullanıma sundığımız bilgileri ve kaynakları 
kontroledin. 

Bizimle harika ortaklar olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizimle çalıştığınız için teşekkür ederiz, böylece 
çocukların hala öğrenme fırsatları var. Her şeyden çok, ailelerimizin sağlığını ve refahını ön planda 
tellerinize göre ortağımız olduğunuz için teşekkür ederiz. 

 

http://www.cpsk12.org/COVID19
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İlköğretim 
Alternatif Öğrenme Sık Sorulan Sorular 
Öğrencilerimizin okula ne zaman dönmesini bekliyorsunuz? 
CPS yerel ve eyalet kısıtlamaları takip etmeye devam edecek ve ilgili olarak güncel tutacak 
bu konuda ki bilgiler kullanılabilir hale gelir. 
Okul/Öğretmen'in ailemizle iletişiminden ne bekleyebilirim? 
Çocuğunuzun öğretmeni birden fazla yollardan ailelerle irtibata geçecek, ama en sık, 
telefon ve/veya e-posta yoluyla. Bu iletişimin amacı, çocuğunuzun ve 
aile, CPS bağlı hissetmeye devam ve okul. Bu şekilde, hepinizin güvende olduğunu biliyoruz. 
ve iyi! Sınıf öğretmeninizden sık sık haber alacaksınız. Uzmandan haber alabilirsiniz 
öğretmenler (sanat, müzik, PE, okul danışmanı, vb) Salı günleri eğer bilgi varsa 
Paylaş. Bina müdürünüz her Perşembe güncellemeler gönderecek. 
Bir sonraki öğrenme paketlerini ilköğretim çocuğuma nasıl gönderirim? 
Tüm öğretmenler/binalar, PK-5 notları, öğrenme paketlerini ana form olarak kullanacak 
Yönerge. Öğrencilerle düzenli check-in yoluyla, öğretmenler binalarını bilgilendirecektir 
bir sonraki öğrenme paketi için hazır olan öğrencilerin yöneticisi ve bu paketler 
doğrudan evinize postalanacaktır. 
İlkokulumun öğrenmesini paketlerin ötesinde desteklemek için ne gibi seçeneklerim var? 
ailelere gönderilir? 
Her şeyden önce, öğretmenlerimizin bu süre zarfında ailelere bağlı kalmasını istiyoruz. Onlar 
olacak 
destek, paket çalışması için rehberlik ve öğrencileri tutmak için samimi bir yüz sunmak için 
kullanılabilir 
Bağlı. Ayrıca COVID-19 üzerinde zenginleştirme fikirleri için faaliyetler elde edebilecektir 
Web sitesi: www.cpsk12.org/COVID19. 
Peki ya 5. Eğitici paketlere geçecek mi? 
Evet. Tüm öğretmenlerden eğitim için paketlere geçmelerini istiyoruz. Bu paketler, 
Missouri Öğrenim Standartları ve orada standardizasyon ve süreklilik sağlayacaktır 
tüm CPS aileleri için öğrenme. 
5. sınıf öğrencisinin iPad'i var. Öğrenmek için nasıl kullanabilir? 
Çocuğunuz matematik incelemesi, ST matematiği ve diğer çevrimiçi okuma için ConnectEd'i 
kullanmaya teşvik edilir 
kaynakları zenginleştirilmiş öğrenme fırsatları. Schoology'ye yeni bir öğrenme eklenmeyecek. 
Çocuğumun şu anda eksik olan Missouri Öğrenme Standartları ne olacak? 
CPS Müfredat Koordinatörleri, Missouri Öğrenim Standartlarının bir listesini 
her konu alanında cevapsız. Bu standartlar öğretilen standartlara entegre edilecektir 
Gelecek sonbahar. 
Çocuğum Zoom toplantılarına katılmak istiyorum, ama ailemizin bir cihaz yok, bir 
orada ihtiyacı olan ailelere cihazlar almak için bir plan var? 



Ne yazık ki, şu anda,biz ailelere daha fazla cihaz almak için bir yol yok. Biz 
birçok ailemizin yaşadığı sınırları anlamak. Lütfen dikkat, birkaç vardır 
ihtiyaç bu süre içinde ücretsiz internet erişimi sunan şirketler. Bilgi, 
COVID-19 web sitesi(www.cpsk12.org/COVID19)ve bina müdürünüz yardımcı olabilir. 
Aşağıda, çocuğunuzun öğretmeninin sizden veya çocuğunuzdan sormayacakları şeylerin bir 
listesi yer almaktadır. 
şu anda: 
Öğretmenlerşu anda yapMAYACAK ŞEYLER 
Ebeveynlerin tamamlanmış işleri teslim etmesini bekliyoruz. Öğretmenler düzenli olarak kontrol 
edilecektir sağlamak için 
öğrenciler ve aileler paketi tamamlayabilecekler.   
Evde izlenmesi gereken bir zamanlama oluşturma. 
Yakınlaştırma toplantıları gerektirir. Öğretmenler bunları tutabilir, ancak öğrenciler 
Katılmak. 
Derecelendirme. 
Ailemin Grab-and-Go'nun ötesinde ki yemeklere ihtiyacı var. Nasıl yardım alabilirim? 
Mevcut kaynakların listesi için www.cpsk12.org/COVID19'daki COVID-19 web sitesine bakın. 
Çocuğum endişeli ve / veya depresif görünüyor. Eğer ailemin ruh sağlığı desteğine ihtiyacı varsa, 
nasıl 
Yardım alabilir miyim? 
Danışmanlık kaynaklarının listesi CPS COVID-19 web sitesinde mevcuttur. Aileler de 
danışmanlık kaynak kılavuzuna doğrudan buradan erişin: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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Ortaokul Eğitimi 
Alternatif Öğrenme Sık Sorulan Sorular 
Öğrencilerimizin okula ne zaman dönmesini bekliyorsunuz? 
Columbia Devlet Okulları (CPS), topluluğun olay komuta yapısının bir üyesidir. 
Okul bölgesi yerel ve eyalet direktiflerini ve kısıtlamalarını takip etmeye devam edecektir. Biz 
olacak 
bu konuda ilgili bilgiler kullanılabilir hale geldikçe aileleri güncel tutmak. 
Peki ya lise kredisi için ortaokul dersleri? 
Bu kurslar lise ile aynı planı kullanacaktır. Bu kurslar aynı muamele edilecektir 
şekilde lise dersleri tedavi edilir. 
Çocuğumun dersleri tamamlanmadığı için, gelecek yıl 
Kurs -ları? 
CPS, 2020-2021 ilkbahar derslerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde 2020-2021 müfredatını 
tasarlayacak. № 
öğrenci içeriğinin kaybolması nedeniyle dezavantajlı olmalıdır. 
P işareti nasıl belirlenecek? 
Bir "P" 10 Mart 2020 tarihinde% 60 veya daha yüksek eşit olacaktır, IPR. 
10 Mart IPR raporlama ve 13 Mart arasında kanıt varsa bir öğrencinin notu 
%60'ın üzerine çıkabilir veya %60'ın altına düşer, öğretmen karar verebilir. Eğer bir 
öğrencinin notu 31 Mart'a kadar kapatıldıktan sonra %60'ın üzerine çıktı, not 
belirlenmesi P olacaktır. 
Notu 31 Mart'tan önce P olmayan öğrenciler için, dönemin geri kalanı 
öğrencinin P'ye ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bu değil işin tamamlanması ile 
yapılabilir 
öğretmenin geri alma politikaları tarafından izin verildiği takdirde, yeniden öğretim ve gözden 
geçirme ile ilgili ve 
10 Mart IPR öncesinde sunulan ve değerlendirilen kavramların ustalık gösteren. Bu 
değerlendirmeler öğretmen tarafından belirlenebilir ve çevrimiçi olarak sınırlandırılamaz, 
sınavlar ve testler, sözlü sınavlar ve testler, yazılar veya diğer öğrenme kanıtları. 
Mektup notlarının kaldırılması beni endişelendiriyor. Bunu nasıl haklı çıkarırız? 
Ortaokul düzeyindeki notların elde edilmesi sadece raporlama amaçlıdır. Hiçbir şey yok. 
orta öğrencinin notlarına veya genel not ortalamasına bağlı bağlayıcı bilgiler. Bu raporlama 
önemli olsa da, 
nedeniyle CPS, devletimiz ve ulusumuzda eğitim sisteminde ani bir değişiklik 
Coronavirus Pandemic raporlama için eşit fırsatlar yapmak bir durum yarattı 
bu notlar mümkün değil. 
Çocuğum çevrimiçi bir kursa kaydolursa ne olur? 
Ortaokul planı online kurslar için geçerlidir ve aynı kurallar geçerlidir. Genişletilmiş 



online kurslar için öğrenme devam eden öğrenme ve kursu tamamlama içerir. Çevrimiçi 
öğretmen 10 Mart eşit olacak öğrenci için beklentilerini iletecektir 
kesme tarihi. 
Peki ya Onur Listesi? 
2019-2020 ortaokul düzeyinde 3. 
öğretim yılı. 
Okula döndüğümüzde ne olacak? 
Öğretim yılı sonundan önce okula dönebiliyorsak, mevcut not planı are able to 
yerinde kalacaktır. Öğretim planını normal okul gününe göre ayarlayacacağız. 
Çocuğumla Okul/Öğretmen iletişiminden ne bekleyebilirim? 
Tüm kurslar için öğretmenlerin haftada bir günü eğitim vermeleri gerekir. Günlük atanan içerik 
alanları 
şunlardır: 
o Pazartesi: Matematik, Güzel Sanatlar ve İngilizce Öğrenenler 
o Salı: Dil Sanatları, PE / Sağlık, Yetenekli & AVID 
o Çarşamba: Bilim, Pratik Sanatlar, Kariyer Merkezi ve Özel Eğitim Bölgesi 
Derslik 
o Perşembe: Sosyal Bilgiler, Dünya Dilleri ve Özel Eğitim Çekirdeksiz 
İçerik Alanları 
o Cuma: Fun Day Club Day (Bir zaman kulüpleri, atletizm ve faaliyetleri  check-inyapabilirsiniz; 
bu gerekli değildir!) 
Belirlenen günlerde, kurs içeriği ve 
Beklenti. Yakınlaştırma toplantıları, Google Hangouts, vb gerçek zamanlı eğitim için kullanılabilir 
ve bağlantı. Herhangi bir kurs için "kapalı" günlerde, öğretmenler bireyselleştirilmiş olabilir 
öğrenciler ve ailelerle iletişim. Öğretmenler ayrıca öğrenci için günlük çalışma saatleri 
düzenleyecek 
Destek. 
P'yi attıktan sonra kursa katılmayan öğrenciler ne olacak? 
Tüm ortaokul öğrencilerinin 
derslerinin öğretim yılı sonuna kadar Öğretmenlerin bağlantıları sürdürmesini istiyoruz 
öğrencilerle ve öğrenciler arasındaki bağlantıları kolaylaştırmak. Bu bizim beklentimiz ve 
öğrencilerin meşgul kalması için teşvik, olanlar için herhangi bir cezai işlem yoktur 
yapmamayı tercih edin. 
Ailemin Grab and Go'nun ötesinde yiyeceğe erişmesi gerekiyorsa, nasıl yardım alabilirim? 
Kaynakların listesi CPS COVID-19 web sitesinde mevcuttur: www.cpsk12.org/COVID-19.. 
Çocuğum endişeli ve / veya depresif görünüyor. Eğer ailemin ruh sağlığı desteğine ihtiyacı varsa, 
nasıl 
Yardım alabilir miyim? 
Danışmanlık kaynaklarının listesi CPS COVID-19 web sitesinde mevcuttur. Aileler de 
danışmanlık kaynak kılavuzuna doğrudan buradan erişin: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
Bu süre zarfında çocuğumun öğrenimini desteklemek için başka ne yapabilirim? 
CPS COVID-19'da sunulan zenginleştirme faaliyetleri için aileler için çevrimiçi kaynaklar vardır 
web sitesi: www.cpsk12.org/COVID-19. 
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Lise Eğitimi 
Alternatif Öğrenme Sık Sorulan Sorular 
Öğrencilerimizin okula ne zaman dönmesini bekliyorsunuz? 
Columbia Devlet Okulları (CPS), topluluğun olay komuta yapısının bir üyesidir. 
Okul bölgesi yerel ve eyalet direktiflerini ve kısıtlamalarını takip etmeye devam edecektir. Biz 
olacak 
bu konuda ilgili bilgiler kullanılabilir hale geldikçe aileleri güncel tutmak. 
Ya bir öğrenci ceza sızmak için bir dersi bırakmak isterse? 
Bu plan, öğrencilerin ders bırakma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Eğer bir öğrenci ayrılmayı 
seçerse 
NC olarak bir işareti, sonuç hiçbir ceza ile bırakarak aynı olacaktır. 
Peki ya lise kredisi için ortaokul dersleri? 
Bu plan ortaokuldaki lise düzeyindeki dersler için geçerlidir. 
Çocuğumun dersleri tamamlanmadığı için, gelecek yıl 
Kurs -ları? 
CPS, 2020-2021 ilkbahar derslerindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde 2020-2021 müfredatını 
tasarlayacak. № 
öğrenci içeriğinin kaybolması nedeniyle dezavantajlı olmalıdır. 
P işareti nasıl belirlenecek? 
Bir "P" 10 Mart 2020 tarihinde% 60 veya daha yüksek eşit olacaktır, IPR. 
10 Mart IPR raporlama ve 13 Mart arasında kanıt varsa bir öğrencinin notu 
üzerinde yükseltilmiş ya da% 60 altına düşmüş olurdu, öğretmen belirleme yapabilirsiniz. Eğer 
bir 
öğrencinin notu 31 Mart'a kadar kapatıldıktan sonra %60'ın üzerine çıktı, not 
belirlenmesi P olacaktır. 
Notu 31 Mart'tan önce P olmayan öğrenciler için, dönemin geri kalanı 
öğrencinin P'ye ulaşmasına yardımcı olmak için kullanılır. Bu değil işin tamamlanması ile 
yapılabilir 
öğretmenin geri alma politikaları tarafından izin verildiği takdirde, yeniden öğretim ve gözden 
geçirme ile ilgili ve 
10 Mart IPR öncesinde sunulan ve değerlendirilen kavramların ustalık gösteren. Bu 
değerlendirmeler öğretmen tarafından belirlenebilir ve çevrimiçi olarak sınırlandırılamaz, 
sınavlar ve testler, sözlü sınavlar ve testler, yazılar veya diğer öğrenme kanıtları. 
PLATO Kredi Kurtarma Kursları ne olacak? 
Öğrenciler PLATO'ya evden erişebilir ve içeriğin %50'sini %60 veya 
kredi kazanmak için daha fazla ustalık. Öğrencinin PLATO öğretmeni veya başka bir okul yetkilisi 
kursun tamamlanmasını kolaylaştırmak için onlarla temas alacaktır. 
Mektup notlarının kaldırılması beni endişelendiriyor. Bunu öğrencilerimiz için nasıl haklı çıkarırız 
ve 



Bu üniversite kabul, vb için rekabet te onları bir dezavantaj koymak olmaz mı? 
Notların kazanılmasının ve koruma veya geliştirme fırsatını anlıyoruz. 
kümülatif not ortalaması birçok nedenden dolayı önemlidir, en az 
yüksek öğrenim eki, burs, onur ve ödüller. Ani değişiklik 
Columbia Devlet Okulları eğitim sistemi, bizim devlet ve coronavirus nedeniyle ulusumuzun 
Pandemi, gelişme için adil fırsatlar ya da 
not ortalamasının ilerlemesi mümkün değildir. Bu kurumların her düzeyde genelinde açıktır 
are  ülke not raporlama ortadan kaldırılması ile ilgili benzer kararlar alıyor. CPS yüksek 
okul öğrencileri bir düzeyde oyun alanı ileriye doğru hareket edilecektir. NCAA, Ivy League 
kolejleri 
üniversiteler, Missouri Üniversitesi ve yüzlerce diğer kurum bu 
covid- 
19 kriz.. 
Çocuğum çevrimiçi bir kursa kaydolursa ne olur? 
Lise planı online kurslar için geçerlidir ve aynı kurallar geçerlidir. Genişletilmiş öğrenme 
online kurslar için devam etmek ve potansiyel olarak kursu tamamlamak olacaktır. Çevrimiçi 
öğretmen 10 Mart eşit olacak öğrenci için beklentilerini iletecektir 
kesme tarihi. 
Öğrencinin herhangi bir derste P'si olduktan sonra kursa katılım beklentisi nedir? 
Bazı öğrenciler kurs için kredi kazanacak ve artık meşgul olacak karar verirler. Bazı 
çatışmaya devam edecektir. Bizim beklentimiz ve teşvikimiz öğrencilerin meşgul olmaya devam 
ediyor. 
dönem sonuna kadar öğretmenleri ve okulları ile birlikte, ancak 
yapmamayı seçenler. 
Okula döndüğümüzde ne olacak? 
Öğretim yılı sonundan önce okula dönebiliyorsak, mevcut not planı are able to 
yerinde kalacaktır. Öğretim planını normal okul gününe göre ayarlayacacağız. 
Çocuğumla Okul/Öğretmen iletişiminden ne bekleyebilirim? 
Tüm kurslar için öğretmenlerin haftada bir günü eğitim vermeleri gerekir. Günlük atanan içerik 
alanları 
şunlardır: 
o Pazartesi: Matematik, Güzel Sanatlar ve İngilizce Öğrenenler 
o Salı: Dil Sanatları, PE / Sağlık, Yetenekli & AVID 
o Çarşamba: Bilim, Pratik Sanatlar, Kariyer Merkezi, & Özel Eğitim Bölgesi 
Derslik 
o Perşembe: Sosyal Bilgiler, Dünya Dilleri ve Özel Eğitim Çekirdeksiz 
İçerik Alanları 
o Cuma: Fun Day Club Day (Bir zaman kulüpleri, atletizm ve faaliyetleri  check-inyapabilirsiniz; 
bu gerekli değildir!) 
Belirlenen günlerde, öğrenciler ve belki aileleriçin iletişim bekleyebilirsiniz 
kurs içeriği ve beklentileri hakkında. Yakınlaştırma toplantıları, Google Hangouts, vb olabilir 
gerçek zamanlı eğitim ve bağlantı için kullanılır. Herhangi bir kurs için "kapalı" günlerde, 
öğretmenler 
öğrenciler ve ailelerle bireyselleştirilmiş iletişim esahiptir. Öğretmenler de günlük tutacak 



öğrenci desteği için çalışma saatleri. 
Eğer öğrencim sömestr tatili biterse ve bir derste NC varsa, kredi geri kazanımı olacak mı? 
Yaz Okulu 2020 fırsat? 
Niyetimiz 2020 yazında kredi geri kazanımı sunmak olsa da, 
kurs teslimi ve programı belirlenmemiştir. 
Ailemin Grab and Go'nun ötesinde yiyeceğe erişmesi gerekiyorsa, nasıl yardım alabilirim? 
Kaynakların listesi CPS COVID-19 web sitesinde mevcuttur: www.cpsk12.org/COVID-19.. 
Çocuğum endişeli ve / veya depresif görünüyor. Eğer ailemin ruh sağlığı desteğine ihtiyacı varsa, 
nasıl 
Yardım alabilir miyim? 
Danışmanlık kaynaklarının listesi CPS COVID-19 web sitesinde mevcuttur. Aileler de 
danışmanlık kaynak kılavuzuna doğrudan buradan erişin: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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