
ይህ የተተረጎመው የጉግል ትርጉም ወይም ሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ነው ፡፡ እባክዎን ለማንኛውም 

ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 

ሴፕቴምበር 10 ፣ 2020 

ውድ የ CPS ቤተሰቦች 

እባክዎን ዝመናዎቹን ከዚህ በታች ያንብቡ። 

የትምህርት ቤት ምግቦች   - "ያዝ እና ሂድ ምግቦች" 
የእኛ ምግብ አሰጣጥ ሂደት ሄዷል በተቀላጠፈ በዚህ ሳምንት እስካሁን ! ለሂደቱ አንዳንድ ተጨማሪ ዝመናዎችን 

መስጠት እንፈልጋለን  

ከ2-18 ዓመት ያሉ ተማሪዎች ምግብ በነፃ ሊያገኙ ይችላሉ ፡፡ ይህን ማድረግ ለማይችሉ ተማሪዎች አዋቂዎች ምግብ 

ሊወስዱ ይችላሉ ፡፡ ለተገኘው ለእያንዳንዱ የተማሪ ምግብ የተማሪ ቁጥር አያስፈልግም። አንድ ልጅ በ CPS 

ካልተመዘገበ የልጁን ስም ፣ የወላጅ / የአሳዳጊ ስም እና የእውቂያ መረጃ ማወቅ ያስፈልገናል። ለማስታወስ ያህል 

የአውቶቡስ ማቆሚያዎች የምግብ ማቅረቢያ ሰዓቶችን እና ቦታዎችን የሚያሳዩ ሲሆን በ https: // 
www. cpsk12 .org / grabandgo 
  

ከእነዚያ ማቆሚያዎች በተጨማሪ የሚከተሉት አራት የት / ቤት ህንፃዎች ቤተሰቦች በየቀኑ ምግብ ለማንሳት 

ከህንፃው አጠገብ መቆም የሚመርጡ ከሆነ በየቀኑ ጠዋት ከ 9 30 እስከ 11 00 ባለው ጊዜ ውስጥ የአመጋገብ 

ስርዓት ሰራተኞች ይኖራቸዋል ፡፡ 

የሂክማን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት - 1104 ሰሜን ፕሮቪደንስ አር. 
ላንጅ መካከለኛ ትምህርት ቤት - 2201 ፈገግታ ሌን 
የስሚዝተን መካከለኛ ትምህርት ቤት - 3600 ምዕራብ ዎርሊ ጎዳና 
ጆን ዋርነር መካከለኛ ትምህርት ቤት - 5550 Sinclair Rd. 

ቤተሰብዎ የሚኖርበት ቦታ በጣም ርቆ ከሆነና ወደ አውቶቡስ ማቆሚያም ሆነ ከአራቱ ትምህርት ቤቶች መሄድ 

ካልቻሉ እባክዎን ለተጨማሪ ድጋፍ የትምህርት ቤትዎን ህንፃ ያነጋግሩ ፡፡ እኛ ለማገዝ ዝግጁ ነን! 

የቴክኖሎጂ 
ቴክኒሻኖች በሚቀጥሉት ጊዜያት እና ቦታዎች ድጋፍ መስጠታቸውን ይቀጥላሉ- 
  
ሐሙስ መስከረም 10 እና አርብ መስከረም 11 

o የሁሉም መካከለኛ ትምህርት ቤቶች የፊት መግቢያ 

o 7 30 AM - 4 PM 

  
የተማሪ እገዛ ዴስክ 
ለተማሪዎች ብቻ የሆነ የእርዳታ ዴስክ ቁጥር አለን ፡፡ ተማሪዎች ይህንን ቁጥር በመጥራት በቴክኖሎጂ እገዛ ማግኘት 

ይችላሉ ፡፡ 573-214-3334 እ.ኤ.አ. 
  
ተማሪዎች ይህንን አገናኝ በመጠቀም ከቴክኒሺያን ጋር በመስመር ላይ መወያየት ይችላሉ የተማሪ ውይይት 

ለቴክኖሎጂ እገዛ 
 
ሆትስፖቶች 
ከበይነመረቡ ጋር ለመገናኘት መገናኛ ነጥብ ከፈለጉ እና ነፃ እና የተቀነሰ ምሳ ለማግኘት ብቁ ከሆኑ እባክዎ ይህንን ቅጽ 

ይሙሉ። እባክዎን ያስተውሉ- ቅጹን ማስገባት የመገናኛ ነጥብ ለመቀበል ዋስትና አይሰጥም ፡፡ የሚገኝ የመገናኛ 

ነጥብ ካለ ትምህርት ቤትዎ ያነጋግርዎታል። 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://www.cpsk12.org/grabandgo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://www.cpsk12.org/ts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=am&u=https://www.cpsk12.org/ts


  
እንግሊዝኛ - የሆትስፖት ጥያቄ ቅጽ 
አረብኛ - የሆትስፖት ጥያቄ ቅጽ 
ስፓኒሽ - የሆትስፖት ጥያቄ ቅጽ 
ስዋሂሊ - የሆትስፖት ጥያቄ ቅጽ 
  
  
  
ነፃ የ COVID-9 ሙከራ እየመጣ ነው 
በሚቀጥለው ሳምንት ነፃ የ COVID-19 ሙከራ ይኖራል። አንተ አለበት መመዝገብ. በኮሎምቢያ ውስጥ ነፃ የ COVID 

ሙከራ 
  
የጉንፋን ክትባቶች ይመጣሉ 
ሲፒኤስ በዚህ አመት ለተማሪዎች ነፃ የጉንፋን ክትባቶችን ይሰጣል ፡፡ የተማሪዎ ትምህርት ቤት ነርስ ስለዚህ 

ጉዳይ በሌላ ጊዜ ይልካል ። በዚህ ዓመት የጉንፋን ክትባት መውሰድ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ለእያንዳንዱ የ 

‹CPS› ተማሪ እነዚህን በነፃ መስጠት እንድንችል የጉንፋን ክትባቶችን በመክፈል ለኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤት 

ፋውንዴሽን ከእርስዎ ይልቅ ፡፡ 

S chedules 
በእርስዎ ጋር እርዳታ ከፈለጉ የተማሪ ፕሮግራም, የእርስዎን ያነጋግሩ የተማሪ ትምህርት ቤት.  

የኮሎምቢያ የሕዝብ ትምህርት ቤቶች 
1818 ወ ወርሊ ጎዳና 
ኮሎምቢያ ፣ MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020  
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