
 أو برامج أخرى عبر اإلنترنت. يرجى عذر أي أخطاء.  Googleتمت ترجمة هذا باستخدام ترجمة  
 

 العائالت االبتدائية العزيزة: 
 

   ,مسبقا،    لطفلك  أنت تتلقّى هذا رسالة ألّن أنت قد اختار في شخصّية فصول لطالبتك هذا سقوط. هذا العام، سيتم تعبئة اللوازم المدرسية

 . إلى الفصول الدراسية للطالب الخاص بك. directlyسيتم تسليمها التي  ومستلزمات اإلمدادات المطهرة  
 

اإلمدادات المجتمعية هذا العام.  نحن بحاجة   قبول    أو   ونحن لسنا قادرين على حصة اإلمدادات، COVID-19إلى   dueمع القيود الحالية لدينا 

 المدرسة والبقاء مع هذا الطفل كل يوم.    إلى ضمان أن تبدأ اإلمدادات في
 

 دوالرا وتشمل جميع اللوازم طفلك سوف تحتاج.   27مجموعات هي   للشراء عبر اإلنترنت. وتتوفر اآلن مجموعات مواد إمداد المدارس االبتدائية
 

    .CPSالصادرة عن  المرور مع معرف الوصي وكلمة  Portal، تسجيل الدخول إلى النيابة العامة للعائالت لشراء عدة الخاص بك
 

إذا لزم األمر، يمكن العثور على معلومات هوية الوصي و/أو كلمة المرور )عادةً عنوان بريدك اإللكتروني( هنا:  

www.cpsk12.org/familyupdate 
 !   #https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.phpنسيت هويتك:   •
 ord?scode=CPSFamilieshttps://launchpad.classlink.com/resetpasswنسيت كلمة المرور:   •

 
 :خطوات لشراء مجموعات التوريد

 انقر على رمز مجموعات التوريد االبتدائية CPSفي بوابة األسر   .1
 معلومات الدفع الكاملة )االسم األول واسم العائلة والعنوان والمدينة والدولة والرمز البريدي والبريد اإللكتروني والتأكد( .2
 وانقر على "إرسال" ( 5-3)  أو( K-2حدد مدة الصف للطالب )  .3
معرف الوصي    your  تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام  -سيتم توجيهك إلى صفحة التحقق " Submitعند الضغط على زر " .4

 CPSوكلمة المرور الصادرة عن  
 أدخل معلومات الدفع  .5
6. A receipt   سيتم إرسالها عبر البريد اإللكتروني لك 

 
على   CPSاتصل بمكتب مساعدة  ، CPS Families Portalتعليمات إضافية لمساعدتكم مرفقة.  للحصول على المساعدة الفنية لـ 

Helpdesk@cpsk12.org    3333- 214-573أو . 

 
 على اإلنترنت التبرع:  CPSيمكنك من خالل رابط  مجموعات التوريد للطالب المحتاجين، إذا كنت ترغب في التبرع لدعم 

https://web.cpsk12.org/epayments/donations.asp 
 

 خطوات التبرع:
 معلومات كاملة عن دافع  .1
 " ىاإلدارات والبرامج األخر"اختر  .2
 " مجموعات التوريد األولية" حدد  .3
 التبرع  دوالر أدخل مبلغ  .4
 أكمل عملية الدفع  .5
 سيتم إرسال إيصال إليك عبر البريد اإللكتروني  .6

 
 كما يتم إرفاق تعليمات إضافية لمساعدتك.

 
 شكراً لكم على دعمكم المستمر ونحن نستعد للسقوط. 

 
 كولومبيا المدارس العامة 

 شارع و. ورلي  1818
 MO 65203كولومبيا، 
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