
 
Letter to Parents 3-24-20 
Turkish 
Bu bilgiler Google Çeviri veya başka bir çevrimiçi yazılım kullanılarak çevrilmiştir. Lütfen hataları bahane 
edin. 
24 Mart 2020 
Sevgili CPS Aileleri, 
Bu sabah erken saatlerde, şehir ve ilçe 25 Mart'tan 24 Nisan'a kadar ev sahibi olmak için bir emir 
yayınladı.  Bu da kapatma ve alternatif ve uzaktan eğitim yöntemlerimizin genişletileceği anlamına gelir. 
Umudumuz 27 Nisan Pazartesi günü okula dönmek.  Siparişin herhangi bir zamanda uzatılabilir, iptal 
edilebilen, değiştirilebilen veya değiştirilebilen bir düzen olabileceğini anlıyoruz.  Durumu izlemeye 
devam ediyoruz ve kullanılabilir hale geldikçe sizi herhangi bir değişiklik veya ek bilgi den haberdar 
edeceğiz. 
İşte sipariş hakkında bilgi: https://www.como.gov/CMS/pressreleases/view.php?id=6656&tbiframe=1 
SSS: https://www.como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369 
Bu eşi görülmemiş, belirsiz ve zor zamanda esnekliğiniz, anlayışınız ve desteğiniz için size yeterince 
teşekkür etmeye başlayamayız.  Birlikte empati, zarafet, işbirliği, bütünlük, şeffaflık ve güven bizim okul 
ilçe değerleri yaşıyoruz.  Bunu birlikte atlatacağız. 
Aşağıda okul bölgesinin faaliyetleri hakkında güncel bilgiler yer almaktadır. 
Akademisyen -ler 
Evde kalma düzeninin duyurulması ile alternatif öğrenimimiz devam edecektir.  Ekibimiz kapalı olmayı 
planladığımız ek hafta için sonraki adımlar üzerinde çalışıyor.  İlköğretim (PK-4) 10 Nisan'a kadar 
tamamlanacak çalışma paketleri sağlanmıştır ve öğretmenlerinden düzenli iletişim ler alınmaktadır. 
Beşinci sınıf öğrencileri ve ortaöğretim öğrencileri Okul aracılığıyla öğretmenlerine ödev göndermeye 
devam edebilecekler. İngilizce Öğrenenler ve özel eğitim hizmeti alan öğrencilere öğrenime erişim 
sağlanıyor veya IEP hedeflerine alternatif talimatlar yoluyla yeterince ulaşılamaması durumunda telafi 
edici hizmetler sunacağız. IEP ekipleri, olağanüstü öğrencilerimiz için en iyi kararları vermek için 
çalışacaktır. İlçenin COVID-19 web sitesinde akademik kaynaklar ve ek faaliyetler mevcuttur: 
www.cpsk12.org/COVID19.     
Gıda & Aile Destek Kaynakları 
İhtiyaç duyan öğrenciler için yemek teslimimiz 30 Mart'ta başlayacak. Pazartesi-Cuma günleri birden 
fazla durak güzergahı nda çalışan 8 otobüsümüz olacak.  Duraklar okula özgü değil, daha çok mümkün 
olduğunca çok sayıda yüksek ihtiyaç duyulan alanı içerecek şekilde bölgesel olarak tasarlanmıştır.  Lütfen 
size en yakın durağı bulun ve belirlenen zamanda öğrencinizle oraya  gidin.  2-18 yaş arası öğrenciler 
yemek yiyebilirler. Duraklar yaklaşık 15 dakika sürer.  Durakta yken sosyal mesafe uygulamanızı 
istiyoruz.  Hem kahvaltı hem de öğle yemeği grab-and-go çantası olarak paketlenecektir. Öğrenciler bir 
çuval yemeği, bir süt ve bir meyve ve/veya sebze seçebilirler. Yemekler çoğunlukla bozulamayan 
maddeler içerir. Lütfen bozulabilir eşyalar için imha ve soğutma talimatlarına uyun. 
Federal düzenlemeler, öğrencinin yemeği elde etmek için hazır bulunmasını gerektirir.  Öğrencinizin 
yemek bırakma yerlerine girmesini engelleyen hareketlilik endişeleri (veya ebeveyninin hareketlilik 
endişeleri varsa)varsa, başka bir güvenilir yetişkin bırakma yerine gelebilir ve öğrencinin yemeklerini 
alabilir. Bu durumda, veli/vasi/güvenilir yetişkin öğrencinin yemeğini aldığında, öğrencinin kimlik 
numarasını vermeleri gerekir. Ebeveynler öğrencikimlik numaralarından emin değillerse, lütfen yardım 
için sped@cpsk12.org e-posta gönderin. 
Otobüs durağı ve menü bilgileri eklenmiştir. 
Aileler için ek kaynaklar: 
https://sharefoodbringhope.org/agencies/boone 
http://www.211helps.org/ 
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Technology 
WiFi etkin noktaları geldi ve öğrencilere postalanıyor. Biz  WiFiiçin bir ihtiyaç belirttik olanların bir 
listevar. Tespit edilen her evde bir etkin nokta verilecektir. Etkin noktalar, okul bölgesiyle birlikte 
dosyadaki evin adresine postalanacaktır. Etkin noktalar, hem iPad'ler hem de dizüstü bilgisayarlar gibi 
evdeki tüm CPS aygıtlarıyla birlikte çalışacaktır. Okul bölgemizde internet kullanımı polislerine göre 
filtreli internet erişimi sağlamaktadırlar. Etkin noktaların nasıl bağlanılabildiğini anlatan talimatlar 
www.cpsk12.org/covid/technology  www.cpsk12.org/covid/technologysitemizde bağlantı yla ilgili bir 
videobulunmaktadır. İngilizce öğrenen aileler için talimatlar birden fazla dilde verilecektir. 
Sıcak noktaların ek bir sevkiyat önümüzdeki hafta başında gelmesi gerekir ve o zaman biz kalan öğrenci 
ve personel isteklerini yerine getirecektir. İnternet erişimine ihtiyaç duyan diğer kişiler için Spectrum, 
Mediacom ve Socket seçenekleri mevcuttur. Ayrıca, CPS filtreliWiFi  okulumuzun herhangi bir 
otoparkından temin edilebilir. Ücretsiz erişim için yukarı çekilip oturum açabilirsiniz. 
Teknik destek, sıcak noktalar ve diğer teknoloji ihtiyaçları ile ilgili web sitemizde mevcut bilgilere bakın: 
www.cpsk12.org/COVID19.. 
Esnekliğiniz ve öğrencilerimizin öğrenmesini sağlamak için evinizdeki tüm çabalarınız için tekrar teşekkür 
ederiz.  Lütfen, hepimizin güvende ve sağlıklı kalabilmesi için, baş hükümetimiz ve sağlık kurumlarımız 
tarafından sağlanan talimatları ve bilgileri takip etmeye devam edin. 
Güvende ol! 
Columbia Devlet Okulları 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19 
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