ይህ መረጃ በ Google ትርጉም ወይም በሌላ የመስመር ላይ ሶፍትዌር በመጠቀም ተተርጉሟል። እባክዎን
ማንኛውንም ስህተቶች ይቅርታ ያድርጉ ፡፡
7-6-20
ሰላም,
እባክዎን ከዚህ በታች ያለውን መልእክት ከኮሎምቢያ የህዝብ ትምህርት ቤቶች ይመልከቱ ፡፡ ይህ የተላለፈው ሰኞ ፣
ሐምሌ 6 ነው። ለተማሪዎችዎ መውደቅ ምርጫዎችዎን ለማስገባት እገዛ ከፈለጉ እባክዎን በ CLDEL ክፍል ለ
"ኢ.ኤል.ኢ.ኤል" መምሪያ በ ELDepartment@cpsk12.org ይላኩ እና እኛ ልንረዳዎ እንችላለን
---------------የተከበራችሁ የሲ.ሲ.ፒ. ቤተሰቦች
ቀኑ ዛሬ ነው. እስካሁን ካላደረጉት እባክዎን የበልግ 2020 የምዝገባ መጠይቅን ይሙሉ ፡፡ ለመውደቅ መርሃግብር እና
ለሠራተኞች ተቀጥረን እንጀምር ዘንድ ከእርስዎ መስማት አለብን ፡፡
መጠይቁን እዚህ መሙላት ይችላሉ- https://web.cpsk12.org/survey/login.php ወይም ወደ CPS ቤተሰቦች
ፖርታል ይግቡ ከዚያ የ2015-2020 የምዝገባ አማራጮች አዶን ይምረጡ።
የአሳዳጊዎ መታወቂያ እና የይለፍ ቃል ያስፈልግዎታል ፡፡ የአሳዳጊዎች መጠይቅ መጠናቀቁን ለማጠናቀቅ እንዲያግዙ
ከአሳዳጊዎች ጋር ባለፈው ሳምንት የማስታወሻ መልእክት ተልኳል ፡፡ መታወቂያ ከዚህ ቀደም የተመደቡበት ባለ6-አሃዝ
ቁጥር 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 ማግኛን ካዘጋጁ ፣ የይለፍ ቃልዎን ረሱ
(የይለፍ ቃልን) በተረሳ አገናኝ አገናኝ በኩል ማግኘት ይችላሉ ፤ ይህ ካልሆነ ግን የይለፍ ቃልዎ በ CPS እገዛ ዴስክ በኩል
ዳግም ማስጀመር አለበት። እርስዎን ለማገዝ ከዚህ በታች ያሉትን አገናኞች መጠቀም ይችላሉ ፡፡
መታወቂያዬን ረሱ- https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
** የልጅዎ የተማሪ መታወቂያ ከምሳ ቁጥራቸው ጋር አንድ አይነት መሆኑን የመታወቂያ ማስታወሻ ለማገገም

ለመርዳት።

የይለፍ ቃሌን ረሱ- https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
ተጨማሪ ዕርዳታ ከፈለጉ ወይም በመለያ ለመግባት ጥያቄ ካለዎት እባክዎን የ 577-214-3333 ን የእገዛ ዴስክ
ያነጋግሩ ፡፡
በበልግ ወቅት በ www.cpsk12.org/fall2020 ላይ እንደገና በመክፈት ዲስትሪክቱ መለጠፍ እና ማዘመን
ይቀጥላል ፡፡ ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተ.እ.ታ.) እንዲሁ በአዲስ መረጃ ዘምነዋል ፡፡ በአለፉት በርካታ
ሳምንታት የተያዙ የወላጅ ዌብኒናዎች ቪዲዮዎች እንዲሁ በገጹ ግራ ክፍል ላይ ባለው የወላጅ ዌብናርስ አዝራር
ላይ በድረ ገጽ www.cpsk12.org/fall2020 ላይ ይገኛሉ ፡፡
የአለም አቀፍ ወረርሽኝ ወረርሽኝዎችን መጓዝ ስለቀጠልን ለድጋፍዎ እና ለተለዋዋጭነትዎ እናመሰግናለን።
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