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

2019-20 eğitim-öğretim yılının son Pazartesi güncellemesine ulaştık. Bu eğitim yılına başladığımızda, 
böyle biteceğini tahmin edemezdik.  Hepimiz için olağan dan başka bir şey olmadı.  Hepimiz bu çok zor 
ve benzeri görülmemiş dönemde gezindi olarak son birkaç ay içinde devam sabır, zarafet ve esneklik için 
teşekkür etmek istiyorum.  İşler planladığımız gibi gitmese de, öğrencilerimizve onların bu yılki 
başarılarıyla gurur duyuyoruz.  Çocuğunuz la ilgili bize güvendiğiniz için ve Columbia Devlet Okulları'na 
sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek öğretim yılı için plan yapmaya devam ediyoruz ve 
öğrencilerimizi yakında tekrar görmek için sabırsızlanıyoruz. 

Aşağıda Columbia Devlet Okulları operasyonları Pazartesi güncelleme: 

Akademisyenler & Okullar 
• Öğrenciler için 2019-20 eğitim-öğretim yılının son günü 21 Mayıs'tır. 
• Lütfen çocuğunuzun okulundan okulda bırakılan eşyalarınalınmasıyla ilgili e-posta 

yazışmalarınabakın. İlkokullar bir drive-by alma sistemi kullanılmaktadır. Ortaokullar, kitlesel 
toplama ve sosyal uzaklaşma gereksinimleriyle uyumlu bir program kullanıyorlar.  

• Okul bölgesi, okula dönüşün bu sonbaharda nasıl görünebileceğine ilişkin planlar üzerinde 
çalışıyor. Bölge, kitlesel toplantılar ve sosyal uzaklaşma ile ilgili olarak ulaştığımız toplum sağlığı 
düzeninin yeniden giriş adımına dayalı çeşitli senaryolar geliştiriyor.  Bu senaryolar geleneksel bir 
dönüş, tamamen online, ya da kişi ve online bir melez karışımı içerir. Şu anda çalışanlardan geri 
bildirim almak istiyoruz. Haziran ayında ailelerden geri bildirim alacağız.  
 

Gıda & Aile Destek Kaynakları 
• Öğrenci yemek hesap bakiyeleri, pozitif veya negatif, otomatik olarak bir sonraki öğretim yılına 

rulo olacaktır. Öğrenciniz bölgeden ayrılıyorsa, kalan bakiyenin iadesini talep edebilirsiniz. Bu 
işlemi başlatmak için lütfen lunch@cpsk12.org e-posta yoluyla para iadesi isteyin  
lunch@cpsk12.org ve öğrenci adını ve/veya öğrenci numarasını girin ve doğru posta adresini 
doğrulayın. Kontroller sadece vekil ebeveynlere/vasilere yapılacaktır ve Beslenme Hizmetleri 
bilgileri doğrulamak için ailelerle irtibata geçebilir. İadeişlemlerinin işlenmesi 2-4 hafta sürebilir.   

• Grab-and-Go yemekleri 31 Temmuz'a kadar devamedecek.  Yemekler 25 Mayıs veya 29 
Mayıs'ta teslim edilmeyecektir, ancak 22 Mayıs ve 28 Mayıs'taki yemekler bu teslim edilmeyen 
günleri telafi etmek için iki katına çıkarılacaktır.  Güzergahlar web sitemizde mevcuttur:  
https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf 

• Danışmanlık ve ruh sağlığı kaynakları da aileler için kullanılabilir:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

 
Teknoloji 

mailto:lunch@cpsk12.org
https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf
https://www.cpsk12.org/cms/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-Go%20Updated%20Routes%204-13-20.pdf
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html


• CPS Cihaz İade ve Değiştirme: 
o Şu anda bir CPS cihazı çıkarılan tüm öğrenciler,  8. 
o Mevcut 8.    
o Üst düzey cihaz toplama her lise ve Kariyer Merkezi 21 Mayıs ve 22 Mayıs 08:00-16:00 

arasında gerçekleşecektir. 
o Bölge dışına çıkan veya CPS'ye dönmeyen öğrenciler 1818 W. Worley 1-3 Haziran 

08:00-16:00 saatleri arasında Aslin Yönetim Binası güney otoparkında iPad ve dizüstü 
bilgisayar ları teslim edebilirler. 

o Mevcut öğrenciler için 5-8 notları iPad'ler 31 Mayıs'a kadar onarılır ve değiştirilir.  Bu 
tarihten sonra bir öğrencinin bir sorunu varsa, okul sonbaharda yeni bir cihaz için devam 
ettiğinde öğrenci cihazı getirir. 

• Kaynaklar: www.cpsk12.org/covid19/technology. 
• Kimliğinizi unuttum: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Şifrenizi unuttum: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

 
Lütfen yerel, eyalet ve federal teşkilatlarımızın rehberliğini takip etmeye devam edin. COVID-19 web 
sitemiz düzenli olarak bilgi ile güncellenmeye devam edecektir: www.cpsk12.org/COVID19 
 
Size güvenli ve sağlıklı bir yaz dileğiyle! 
 
Columbia Devlet Okulları 
1818 W. Worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVD19 
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