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5-11-20 

Các gia đình CPS thân mến: 

Dưới đây là Cập Nhật thứ hai về hoạt động trong trường công Columbia: 

Viện nghiên cứu & trường 
• Ngày cuối cùng của năm học 2019-20 cho sinh viên sẽ là 21 tháng năm. 
• Học khu đang lập kế hoạch cho việc thu hồi đồ đạc của học sinh còn ở trường. Trường tiểu học 

sẽ được lập lịch trình lái xe-bằng cách truy. Các trường trung học sẽ có một lịch trình phù hợp 
với việc thu thập hàng loạt và các yêu cầu xã hội. Vui lòng tìm hướng dẫn từ tòa nhà trường của 
bạn vào các ngày, thời gian và chi tiết cụ thể về việc truy xuất mục.  

• Các tiểu học cuối cùng tập gói  cho năm học đã được gửi đi.  Gói cũng có sẵn trên trang web 
COVID-19 theo tài nguyên học thuật:  www.cpsk12.org/COVID19 
 

Thực phẩm & tài nguyên hỗ trợ gia đình 
• Số dư tài khoảncủa học sinh, tích cực hay tiêu cực, sẽ tự động cuộn đến năm học tiếp theo. Nếu 

học sinh của bạn rời khỏi huyện, bạn có thể yêu cầu hoàn trả số dư còn lại. Để bắt đầu quá trình 
này, vui lòng yêu cầu hoàn tiền qua e-mail đến  Lunch@cpsk12.org  và cung cấp tên học sinh 
và/hoặc số sinh viên và xác minh địa chỉ gửi thư chính xác. Kiểm tra sẽ chỉ được thực hiện để 
diễn xuất phụ huynh/người giám hộ và dịch vụ dinh dưỡng có thể liên hệ với hộ gia đình để xác 
minh thông tin. Hoàn tiền có thể mất 2-4 tuần để xử lý.   

• Các tuyến bữa ăn Grab-and-Go đã được Cập Nhật.  Các tuyến đường mới được đính kèm và 
cũng có sẵn trên trang web của chúng tôi:  
https://www.cpsk12.org/CMS/lib/MO01909752/Centricity/Domain/9415/Grab-and-
Go%20Updated%20Routes%204-13-20.PDF 

• Tư vấn và tài nguyên sức khỏe tâm thần cũng có sẵn cho các gia đình:  
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html 

 
Công nghệ 

• CPS thiết bị trở về và thay thế: 
o Tất cả các học sinh hiện đang phát hành các thiết bị sẽ giữ cho thiết bị thông qua năm 

học 2020-2021, ngoại trừ các lớp 8, người cao niên hiện tại và học sinh không trở lại CPS 
vào mùa thu. 

o Các học sinh lớp 8 hiện tại sẽ giữ cho iPads thông qua mùa hè  và khi vào trường cao 
điểm vào mùa thu, sẽ nhận được máy tính xách tay từ các chuyên gia truyền thông 
trung học của họ.   

o Bộ sưu tập thiết bị cao cấp sẽ diễn ra tại mỗi trường trung học và các Career Center 
ngày 21 tháng 5 và 22 tháng 5 từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 
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o Sinh viên di chuyển ra khỏi quận hoặc không trở về CPS  có thể biến trong iPads và máy 
tính xách tay tại Aslin quản lý xây dựng bãi đậu xe phía Nam tại  1818 W. Worley ngày 
01 tháng 6-thứ 3 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

o iPads cho các lớp học sinh hiện tại 5-8 sẽ được sửa chữa và hoặc thay thế cho đến ngày 
31 tháng 5.  Nếu một học sinh có một vấn đề sau ngày này, học sinh sẽ mang theo trong 
thiết bị khi trường học hồ sơ vào mùa thu cho một thiết bị thay thế. 

• Tài nguyên: www.cpsk12.org/covid19/Technology. 
• Quên ID của bạn: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Quên mật khẩu: https://Launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

 
Xin vui lòng tiếp tục làm theo hướng dẫn từ các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang của chúng 
tôi. Trang web COVID-19 của chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên với thông tin: 
www.cpsk12.org/COVID19 
 
Ở lại an toàn và khỏe mạnh! 
 
Trường công lập Columbia 
1818 W. worley Street 
Columbia, MO 65203  
 www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/COVID19 
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