
Thông tin này được lưu trữ bằng Google Dịch hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin miễn cho bất kỳ lỗi 
nào. 

4-20-20 

Các gia đình CPS thân mến: 

Học tập tiếp tục ở trường công lập Columbia. 

Các thống đốc đã mở rộng của chúng tôi-at-Home trật tự thông qua ngày 04 tháng 5.  Như một lời nhắc 
nhở, nó là điều cần thiết rằng tất cả chúng ta làm một phần của chúng tôi trong việc duy trì xã hội sao 
lưu để chúng tôi có thể lấy lại cho đi làm và trường học sớm hơn. 

Học khu tiếp tục làm việc với các kế hoạch và lựa chọn thay thế cho sinh viên về các hoạt động cuối 
năm.  Khi kế hoạch trở nên hoàn thiện, chúng tôi sẽ chia sẻ những người trực tiếp với gia đình. 

Dưới đây là Cập Nhật thứ hai về hoạt động tại trường công Columbia. 

Viện nghiên cứu & trường 

• Tiểu học gói trong vài tuần tới đã được gửi về nhà. Nếu gói của bạn chưa đến, họ hiện cũng có 
sẵn trên trang web của chúng tôi tại  cpsk12.org/COVID19  theo tài nguyên học thuật. 

• Sở giáo dục tiểu học và Trung cấp Missouri (DESE) đã thu thập thông tin hậu trung học quan 
trọng cho các tổ chức Missouri. Đây là một nguồn lực lớn cho các gia đình trung học.  
https://dhewd.mo.gov/covid-19.php 

• Trung học (lớp 6-12) các tiêu chuẩn học tập đã được Thêm vào trang web của chúng tôi cho 
những người muốn biết những tiêu chuẩn nào sẽ  được  bao phủ trong tháng tư và có thể nếu 
chúng tôi đã tiếp tục trong người tham gia. 

• Chúng tôi đang làm việc để hoàn thiện yearbooks  cho sinh viên. Học sinh trung học vẫn có thể 
mua yearbooks, nếu họ chưa làm như vậy ở đây:  
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php 

• Nhiều người đang hỏi về việc lấy đồ đạc còn ở trường. Các lưu trú-at-Home Order phải được 
nâng lên trước khi điều này là có thể. Chúng tôi muốn đảm bảo tất cả mọi người có thể làm điều 
này một cách an toàn. Thêm thông tin sẽ được cung cấp  vào một ngày sau  khi điều này sẽ xảy 
ra. 

Thực phẩm & tài nguyên hỗ trợ gia đình 

• 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 

• Một bản đồ các nguồn thực phẩm, bao gồm các điểm dừng Grab-and-Go, cũng đã được tạo ra 
bởi Veterans United. Bạn có thể truy cập công cụ bản đồ ở đây:  
https://www.veteransunited.com/Newsroom/Interactive-Map-of-Available-Resources-Brought-
to-You-by-Veterans-United-Home-Loans/ 
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• 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 

• Tài nguyên: 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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