
Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin tha cho bất kỳ lỗi 
nào. 
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Các gia đình CPS thân mến: 

Như đã hứa, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một bản Cập Nhật về các hoạt động của chúng tôi trong 
khi trường học bị đóng cửa. 

Trong khi các trường sẽ vẫn đóng cửa cho đến cuối năm học, phương pháp học tập thay thế của chúng 
tôi sẽ tiếp tục.  Chúng tôi muốn học sinh tiếp tục được tham gia và học tập. 

Chúng tôi đang làm việc với nhà nước để xác định khi ngày cuối cùng chính thức của trường vào tháng 
năm sẽ được trong ánh sáng của tình hình hiện tại của chúng tôi.  Ngoài ra, huyện vẫn chưa thực hiện 
một quyết định hoặc một thông báo liên quan đến trường học mùa hè. 

Trái tim của chúng tôi phá vỡ cho người cao niên của chúng tôi.  Chúng tôi tiếp tục làm việc trên các kế 
hoạch thay thế cho các hoạt động cuối năm, bao gồm cả tốt nghiệp và prom.  Chúng tôi không có quyết 
định cuối cùng vào thời gian này. 

Viện nghiên cứu & trường 

• Nhãn hiệu cho năm học đã được Cập Nhật và hiện đang có sẵn trong Home Access.  Bạn có thể 
truy cập vào trang chủ thông qua CPS Portal. 

• Tiểu học gói cho một vài tuần tới đang được gửi về nhà bây giờ cũng có sẵn trên trang web của 
chúng tôi tại  www.cpsk12.org/COVID19. 

• Cấp trung học và trung học nên được nhận thông tin từ giáo viên của họ về các lớp học và học 
tập cụ thể cho các khóa học của họ. 

• AP và các lớp học tín dụng kép vẫn tiếp tục để chuẩn bị cho sinh viên nhận tín dụng đại học. Học 
sinh có thể sẽ phải làm việc trong suốt cả tuần, và không chỉ vào ngày được chỉ định của đối 
tượng, để hoàn thành các yêu cầu về tín dụng đại học và/hoặc chuẩn bị cho kỳ thi AP.  

• 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 đó 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 

http://www.cpsk12.org/COVID19
https://web.cpsk12.org/epayments/payment_login.php
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


• 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/ 

• 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: 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! 
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