
Letter to Parents 3-24-20 
Vietnamese 
Thông tin này được lưu trữ bằng Google Dịch hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin miễn cho bất kỳ lỗi 
nào. 
Ngày 24 tháng 3 năm 2020 
Quý CPS gia đình, 
Trước đó sáng nay, thành phố và quận đã ban hành một ở-at-Home trật tự bắt đầu từ 25 Tháng ba đến 
24 tháng tư.  Điều này có nghĩa là các phương pháp học tập và thay thế của chúng tôi sẽ được mở rộng. 
Hy vọng của chúng tôi là trở lại trường học vào ngày thứ hai tháng tư 27.  Chúng tôi hiểu đơn đặt hàng 
có thể thay đổi để được mở rộng, hủy bỏ, thay thế hoặc tu chính bất cứ lúc nào.  Chúng tôi tiếp tục theo 
dõi tình hình và sẽ giữ cho bạn thông báo về bất kỳ thay đổi hoặc thông tin bổ sung khi nó trở nên có 
sẵn. 
Dưới đây là thông tin về trật tự: 
https://www.Como.gov/CMS/pressreleases/View.php?id=6656&tbiframe=1 
Câu hỏi thường gặp: https://www.Como.gov/CMS/pressreleases/downloadfile.php?id=2369 
Chúng tôi không thể bắt đầu cảm ơn bạn đủ để linh hoạt, sự hiểu biết của bạn, và hỗ trợ trong thời gian 
này chưa từng có, không chắc chắn và khó khăn.  Cùng nhau chúng ta đang sống trong khu học chánh giá 
trị của chúng ta về sự đồng cảm, ân sủng, hợp tác, liêm chính, minh bạch, và tin tưởng.  Chúng ta sẽ 
cùng nhau vượt qua điều này. 
Dưới đây là thông tin Cập Nhật về các hoạt động của khu học chánh. 
Học 
Với việc công bố đơn đặt hàng ở nhà, học tập thay thế của chúng tôi sẽ tiếp tục.  Đội ngũ của chúng tôi 
đang làm việc trên các bước tiếp theo cho tuần thêm chúng tôi có kế hoạch đóng cửa.  Tiểu học (PK-4) 
đã được cung cấp gói công việc được hoàn thành thông qua ngày 10 tháng 4 và nhận được thông tin liên 
lạc thường xuyên từ các giáo viên của họ. Lớp học thứ năm và sinh viên thứ cấp sẽ có thể tiếp tục gửi bài 
tập cho giáo viên của mình thông qua Schoology. Người học tiếng Anh và sinh viên tiếp nhận các dịch vụ 
giáo dục đặc biệt đang được cấp quyền truy cập vào học tập, hoặc trong trường hợp các mục tiêu IEP 
không thể đáp ứng đầy đủ thông qua các phương pháp hướng dẫn thay thế, chúng tôi sẽ cung cấp các 
dịch vụ đền bù. Các nhóm IEP sẽ làm việc để đưa ra những quyết định tốt nhất cho các học viên xuất sắc. 
Có các nguồn lực học thuật và các hoạt động bổ sung có sẵn trên website COVID-19 của huyện: 
www.cpsk12.org/COVID19.     
Thực phẩm & tài nguyên hỗ trợ gia đình 
Giao hàng lấy-và-đi của chúng tôi cho sinh viên có nhu cần vẫn sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 3. Chúng tôi 
sẽ có 8 xe buýt chạy nhiều tuyến đường dừng thứ hai-thứ sáu.  Điểm dừng không phải là trường cụ thể, 
mà là thiết kế khu vực để bao gồm càng nhiều vùng cao cần càng tốt.  Xin vui lòng tìm dừng gần nhất với 
bạn và đến đó với học sinh của bạn  tại thời điểm chỉ định.  Học sinh từ 2-18 tuổi có thể lấy một bữa ăn. 
Điểm dừng sẽ kéo khoảng 15 phút.  Chúng tôi yêu cầu bạn thực hành xã hội trong khi tại điểm dừng.  Cả 
hai bữa ăn sáng và ăn trưa sẽ được đóng gói như là một grab-and-Go túi. Học sinh có thể chọn một bữa 
ăn bao, một sữa và một trái cây và/hoặc rau. Các bữa ăn chứa chủ yếu là các món không dễ hư hỏng. Vui 
lòng tuân thủ hướng dẫn xử lý và làm lạnh cho các vật dụng dễ hư hỏng. 
Quy định liên bang yêu cầu học sinh có mặt để có được bữa ăn.  Nếu học sinh của bạn có mối quan tâm 
về tính di động (hoặc cha mẹ có mối quan tâm về tính di động) mà ngăn cản họ đến các điểm thả xuống 
bữa ăn, một người lớn đáng tin cậy có thể đến vị trí thả và lấy các bữa ăn của học sinh. Trong trường 
hợp này, khi phụ huynh/giám hộ/người lớn đáng tin cậy chọn bữa ăn của học sinh, họ phải cung cấp số 
ID của học sinh. Nếu cha mẹ không chắc chắn về số ID của học sinh, vui lòng email  sped@cpsk12.org để 
được hỗ trợ. 
Có kèm theo thông tin menu và trạm xe buýt. 
Các nguồn lực bổ sung có sẵn cho các gia đình: 
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Technology 
Điểm nóng WiFi đã đến và đang được gửi đến sinh viên. Chúng tôi có một danh sách của những người 
đã chỉ ra một nhu cần cho  WiFi. Mỗi hộ gia đình xác định sẽ nhận được một điểm nóng. Các điểm nóng 
sẽ được gửi đến địa chỉ cho hộ gia đình trong hồ sơ với khu học chánh. Các điểm nóng sẽ làm việc với tất 
cả các thiết bị CPS trong gia đình, cả iPad và máy tính xách tay. Họ cung cấp truy cập Internet lọc cho mỗi 
trường học của chúng tôi sử dụng Internet polices. Hướng dẫn về cách kết nối các điểm nóng được bao 
gồm và một video về kết nối có sẵn trên trang web của chúng tôi tại  
www.cpsk12.org/covid/Technology. Hướng dẫn sẽ được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ cho các gia đình 
có người học tiếng Anh. 
Một lô hàng bổ sung của các điểm nóng nên đến đầu tuần tới và tại thời điểm đó chúng tôi sẽ hoàn 
thành các yêu cầu học sinh và nhân viên còn lại. Đối với những người khác cần truy cập Internet, 
Spectrum, Mediacom và socket có các tùy chọn có sẵn. Ngoài ra, CPS lọc-WiFi có sẵn từ bất kỳ bãi đậu xe 
trường của chúng tôi. Bạn có thể kéo lên và đăng nhập để truy cập miễn phí. 
Vui lòng tham khảo thông tin có sẵn trên trang web của chúng tôi về hỗ trợ kỹ thuật, điểm nóng và nhu 
cầu công nghệ khác: www.cpsk12.org/COVID19. 
Cảm ơn bạn một lần nữa cho sự your linh hoạt của bạn và tất cả các nỗ lực tại nhà của bạn để giữ học 
sinh của chúng tôi học.  Xin vui lòng tiếp tục làm theo hướng dẫn và thông tin được cung cấp bởi chính 
phủ và các cơ quan y tế dẫn của chúng tôi để tất cả chúng ta có thể vẫn an toàn và khỏe mạnh. 
Ở lại an toàn! 
Trường công lập Columbia 
1818 W. worley Street 
Columbia, MO 65203 
www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19 
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