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Các gia đình CPS thân mến: 

Như chúng ta đều tiếp tục điều hướng thờigian này, nó đã được xác định rằng chúng tôi cũng sẽ cần 
phải thực hiện thay đổi cho chương trình học mùa hè của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ không giữ chương trình học mùa hè trong người và sẽ chỉ có thể cung cấp cho trường 
học mùa hè trực tuyến để phục hồi tín dụng và tiến bộ tín dụng trong những tháng tháng sáu và tháng 
bảy. Chúng tôi sẽ có thông tin về đăng ký cho tháng sáu và tháng bảy buổi hè trực tuyến trung học trong 
vài ngày tới. 

Tất cả không bị mất,  chúng tôi đang tiếp tục khám phá một lựa chọn có thể hạn chế trong trường học 
mùa hè trong hai tuần đầu tiên của tháng tám.  Chúng tôi không có chi tiết hoặc thông tin chúng tôi có 
thể chia sẻ về khả năng đó, nhưng biết chúng tôi đang tích cực khám phá ý tưởng cho cách này có thể 
được thực hiện. 

Ngoài ra, quỹ trường công lập Columbia đang cung cấp tài trợ cho phép huyện cung cấp một số lớp học 
hè trực tuyến cho học sinh trung học vào tháng 5.  Thông tin ghi danh liên quan đến phiên có thể được 
gửi ra cho các gia đình một vài ngày trước và tất cả các khe có sẵn đã được lấp đầy.  Chúng tôi rất biết 
ơn đến quỹ cho việc bổ sung một phiên họp đặc biệt của mùa hè học tập có thể. 

Chúng tôi đang làm việc để xác định khi ngày cuối cùng chính thức của năm học 2019-20 sẽ được và sẽ 
chia sẻ thông tin đó ngay sau khi chúng tôi đã xác nhận.  Chúng tôi cũng tiếp tục làm việc về kế hoạch 
cho người cao niên của chúng tôi, bao gồm prom và tốt nghiệp.  Ngay sau khi kế hoạch được hoàn tất, 
chúng tôi sẽ chia sẻ những người có gia đình. 

Cảm ơn bạn đã tiếp tục kiên nhẫn và linh hoạt của bạn.  Chúng tôi biết và hiểu điều này là khó khăn cho 
tất cả chúng ta. 

Ở lại an toàn và khỏe mạnh. 
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