
ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን 
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡ 
6-29-20 
የተከበሩ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች 
በበልግ ወቅት የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ዕቅዶች ከተለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ጭንብል ብዙ ውይይት 
ተደርጓል ፡፡ እ.ኤ.አ ሰኔ 22 ቀን የወጣው ዕቅድ ጭምብሎችን መልበስን ያበረታታል ፡፡ ከቤተሰቦች ፣ ከመምህራን ፣ 
ከመሪዎች እና ከሰራተኞች ግብረመልስ ተቀብለናል ፡፡ ከእኛ ጋር እየተጋራ የነበረው ነገር ሰርተናል። ብዙ ውይይት በኋላ, 
ድስትሪክቱ ያደርጋል ማስክ መልበስ ተማሪዎች መጠበቅ, እና እኛ ማክበር ሳይሆን ሁሉም ተማሪዎች አንድ ጭንብል 
መልበስ አይችሉም እንደ ነፃ በዚያ ይሆናል እረዳለሁ.     
የከተማው ምክር ቤት ጭምብሎችን እንዲለብሱ ሊያዝ የሚችል ደንብ ያወጣል ፡፡ ከተላለፈ ዲስትሪክቱ ስነስርአቱን 
ይከተላል እና ተግባራዊ ሊሆኑ ስለሚችሉ ነፃ ሁኔታዎች መመሪያ መመሪያን ይፈልጋል። 
ወረዳው ቫይረሱን መከታተል እና ነገሮች ሲቀየሩ ማስተካከያዎችን ማድረጉን ይቀጥላል ። እቅዱ እስከ ሰኔ 29 ቀን ነው 
፡፡ 
ከዚህ ማስተካከያ ጋር ፣ ዲስትሪክቱ እስከ ሐምሌ 6 ቀን ድረስ በአካል የመረጡትን ወይም የመስመር ላይ 
መመሪያን የሚመርጥበትን የጊዜ ገደብ ያራዝማል ። ቤተሰቦች የምዝገባ መጠይቅዎን እንደገና ማስገባት 
ይችላሉ እና ስርዓቱ የቀረበለትን የቅርብ ጊዜ ምላሽ ይይዛል።   
በበልግ ወቅት በ www.cpsk12.org/fall2020 ላይ እንደገና በመክፈት ዲስትሪክቱ መለጠፍ እና ማዘመን ይቀጥላል ፡፡  
መጠይቁን እዚህ መሙላት ይችላሉ- https://web.cpsk12.org/survey/login.php ወይም ወደ CPS ቤተሰቦች 
ፖርታል ይግቡ ከዚያ የ2020-2020 የምዝገባ አማራጮች አዶን ይምረጡ። 
የአሳዳጊዎ መታወቂያ እና የይለፍ ቃል ያስፈልግዎታል ፡፡ የአሳዳጊዎች መጠይቅ መጠናቀቁን ለማጠናቀቅ እንዲያግዙ 
ከአሳዳጊዎች ጋር ባለፈው ሳምንት የማስታወሻ መልእክት ተልኳል ፡፡ በተጨማሪም ፣ የልጅዎ የተማሪ መታወቂያ 
ከምሳ ቁጥራቸው ጋር አንድ ነው ፡፡   
ለ CPS ስርዓት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲገቡ አሳዳጊዎች በዲስትሪክቱ በፋይሉ ላይ ያለውን ኢሜል እንደ ይለፍ ቃል 
ይጠቀማሉ ፡፡ ከዚህ ቀደም ወደ CPS ስርዓት ገብተው ከሆነ በዚያን ጊዜ የይለፍ ቃልዎን እንዲለውጡ ይጠየቁ 
ነበር። ዲስትሪክቱ አዲሱን የይለፍ ቃልዎን አያውቅም ፡፡ የይለፍ ቃል መልሶ ማግኛ ካዘጋጁ ፣ የይለፍ ቃልዎን ረሱ 
(የይለፍ ቃልን) በተሰኘው አገናኝ በኩል መመለስ ይችላሉ ፤ ይህ ካልሆነ ግን የይለፍ ቃልዎ በ CPS እገዛ ዴስክ በኩል 
እንደገና ማስጀመር ይኖርበታል። እርስዎን ለማገዝ ከዚህ በታች ያሉትን አገናኞች መጠቀም ይችላሉ ፡፡     
መታወቂያዬን ረሱ- https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
የእኔን ይለፍ ቃል ረሱ- https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 
 
ተጨማሪ ድጋፍ ከፈለጉ ወይም ጥያቄዎች ካሉዎት እባክዎን የእገዛ ዴስክን በ 573-214-3333 ያግኙ ፡፡ 
የአለም አቀፍ ወረርሽኝ ወረርሽኝዎችን መጓዝ ስለቀጠልን ለድጋፍዎ እና ለተለዋዋጭነትዎ እናመሰግናለን። 
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