ይህ የተተረጎመው የ Google ትርጉም ወይም ሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ነው። እባክዎን
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡
የተከበሩ የመካከለኛ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች
የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ለ2020-2021 የትምህርት ዓመት ዝግጅት ጀምረዋል ፡፡
በየዓመቱ ወላጆች / አሳዳጊዎች የምዝገባ ዝመናዎችን እና የቤተሰብ ግንኙነት ምዝገባዎችን ማጠናቀቅ
አለባቸው ፡፡ ይህ አሁን በመስመር ላይ እየተደረገ ነው።
ለመጀመር በ CPS በተሰጡት ባለ 6 አኃዝ መታወቂያ እና ይለፍ ቃል በመጠቀም ወደ CPS Families
Portal ይግቡ።
አስፈላጊ ከሆነ ፣ የሞግዚት መታወቂያ እና / ወይም የይለፍ ቃል (በተለይም የእርስዎ የኢሜል አድራሻ)
መረጃ እዚህ ይገኛል www.cpsk12.org/familyupdate ።
መታወቂያዎን
ረሱ- https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
•

የይለፍ ቃልዎን
ረሱ- https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
•

በሲ.ሲ.ኤስ. ቤተሰቦች ቤተሰቦች መተላለፊያ ውስጥ የሚከተሉትን ያገኛሉ: •

የአሳዳጊዎች ማረጋገጫ

•

የት / ቤት ምዝገባ ዝመና

2020-21 የትምህርት እናንተ Ar (ነሐሴ 18 የሚገኝ ፕሮግራም በ A ጋርነት ቤተሰቦች ፖርታል
በኩል, 2020)
•

እርስዎ እንዲያያዙ የሚረዱ ተጨማሪ መመሪያዎች እርስዎ ተያይዘዋል ፡፡ የምዝገባ ማዘመኛ ወይም A
ጋርነት ቤተሰቦች ፖርታል ጋር የቴክኒክ ድጋፍ ለማግኘት በ A ጋርነት Helpdesk
ያነጋግሩ Helpdesk@cpsk12.org ወይም 573-214-3333.
ወደ ትምህርት ቤታችን ሕንጻ ውሎ አድሮ መመለስን በጉጉት እንጠብቃለን እናም እርስዎን በደስታ
ለመቀበል አንችልም ፡፡
ጤናማ እና ጤናማ ሆነው ይቆዩ ፣
የኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች
1818 W. Worley Street
Columbia, MO 65203 www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020

ይህ የተተረጎመው የ Google ትርጉም ወይም ሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ነው። እባክዎን
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡

VIRTUAL ScheduULE PICKUP: የምዝገባ ማዘመኛ (ደረጃ 3) ሂደቶች
ለወላጆች መመሪያዎች
6-12 -2 -2 - ትምህርት ቤት ምዝገባ ዝመና
ከመጀመርዎ በፊት በአድራሻዎ ላይ ለውጥ ካለዎ የነዋሪነት ማረጋገጫ ያስፈልግዎታል ፡፡ የመኖሪያ
አድራሻዎን ማረጋገጫ አድራሻዎን ፣ የቤትዎን ውል ፣ የሪል እስቴት ኪራይ ወይም የቤቱ ባለቤትነት ማረጋገጫ
ደብዳቤ የሚገልጽ ወቅታዊ የፍጆታ ሂሳብ ሊሆን ይችላል ፡፡
የተሟላ “2 ~ ማስታወቂያዎች 6 -12” እና “3 ~ ምዝገባ ዝመና 6 -12 ፡፡ ” 4 ~ የምዝገባ ሂደት 6 -12
ን በመሰየም እድገትዎን በማንኛውም ጊዜ ማየት ይችላሉ ፡፡ " ሁሉንም ደረጃዎች አንዴ 5 ~ ይመልከቱ ፕሮግራም
6-12 የሚጠናቀቁት" "አይገኝም ነሐሴ 18 ይሆናል ኛ . ሁሉም የተማሪ መርሃግብሮች ነሐሴ 23 ቀን በ “5 ~ View
Schedule” አዶ በኩል በበሩ ላይ ይገኛሉ ።
ማሳሰቢያ-‹ የድር ክበብዎ የአሳሽ ማራዘሚያ› እንዲጭኑ በድር አሳሽዎ ሊጠየቁ ይችላሉ ፣ እባክዎ ያድርጉት። ቅጥያው ለመጠቀም
ደህንነቱ የተጠበቀ እና የ CPS ቤተሰቦች ፖርታል በራስ-ሰር ወደ CPS ዲጂታል ሀብቶች እንዲያስገባዎት
ያስችለዋል። በማክሮሶር መሳሪያዎች ላይ ያሉ Safari ተጠቃሚዎች ለክፍልLink ቅጥያ ፈቃዶችን መስጠታቸው አይቀርም ፡፡

“2 ~ ማረጋገጫዎች 6 -12 ፣ ” እያንዳንዱን ክፍል ያንብቡ እና እውቅና ይስ acknowledgeቸው ። ወደ
ቀጣዩ ክፍል ለመሄድ በማያ ገጹ ታችኛው ክፍል ላይ ቀጣይን ጠቅ ያድርጉ ፡፡ ሂደቱን ለማጠናቀቅ አስገባን ጠቅ
ያድርጉ።
“3 ~ የምዝገባ ማዘመኛ 6 -12 ፣ ” እባክዎን የ “የዝማኔ ምዝገባ” ትሩን ጠቅ ያድርጉ ፣ ከዚያ የተማሪዎን
ምዝገባ ለማዘመን “አዲስ” ላይ ጠቅ ያድርጉ ። እባክዎ የሚፈለጉት መስኮች ሁሉ ትክክል መሆናቸውን
ያረጋግጡ እና ለማስገባት ማመልከቻው እስኪያበቃ ድረስ «እስማማለሁ» የሚለውን ጠቅ ያድርጉ። ሁሉም
የተማሪ አድራሻ ለውጦች በቅጽ 'ሰነዶች' ክፍል ውስጥ የወቅቱን ኪራይ ወይም የፍጆታ (ጋዝ /
ኤሌክትሪክ / ውሃ) ሂሳብ የተጫነ ዲጂታል ምስል ይፈልጋሉ።
“4 ~ የምዝገባ ሂደት 6 -12 ፣ ” እርስዎ መረጃ እያጡ እንደሆነ እርግጠኛ
ለመሆን የምዝገባዎን ሂደት ያረጋግጡ ፡፡ ነጥቡ አረንጓዴ ከሆነ ታዲያ ሁሉም ቅ formsች ቀርበዋል። የእርስዎ
መርሐግብር ኛ ላይ ይገኛል ነሐሴ 18 ላይ 9:00 am በ ሠ ጋርነት ቤተሰቦች ፖርታል ኛ , አንድ ነጥብ ቢጫ ከሆነ
2020, ቅጽ ጀመረ ግን የተጠናቀቀ ሲሆን አልገቡም ነው. አንድ ነጥብ ቀይ ከሆነ ሂደቱን አልጀምሩም።
"5 ~ ዕይታ ፕሮግራም 6 -12, " ወደ የፒዲኤፍ ሰነዱን ጠቅ ዮ ተመልከት ነሐሴ 18 ላይ ኡር ተማሪ

መርሐግብር ኛ .

አሳዳጊዎች እውቅና የተሰጣቸውን ገጾች ለመድረስ የ CPS የተሰጠው መታወቂያ / ይለፍ ቃል ይጠቀማሉ
፡፡ የተማሪዎን መረጃ ማየት እንዲቻል በተማሪ መረጃ ስርዓታችን ውስጥ እንደ የተማሪ ሞግዚት መሆን
አለባቸው።

