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 الثانوية: عائالت المدارس المتوسطة و

 . 2021-2020بدأت المدارس العامة في كولومبيا االستعدادات للعام الدراسي 

ويجري اآلن القيام بذلك على  يجب على اآلباء واألوصياء إكمال تحديثات التسجيل سنويًا وتسجيالت تسجيل االتصال العائلي. 

 اإلنترنت.

الخاصين بالوصي وكلمة  باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور CPS Families Portalبوابة للبدء، قم بتسجيل الدخول إلى 

 . CPSالمرور الصادرة عن 

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:  •
 https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamiliesنسيت كلمة المرور:  •

 سيكون لديك الوصول إلى:  CPSفي بوابة العائالت 

 إقرارات الجارديان  •
 تحديث التسجيل المدرسي •
 (CPS، عبر بوابة األسر 2020أغسطس 18الجدول الزمني )متاح  arالمدرسة ي 2020-21 •

للعائالت، يرجى   CPSللحصول على المساعدة الفنية في تحديث التسجيل أو بوابة كما يتم إرفاق تعليمات إضافية لمساعدتك.  

 . 3333-214-573أو   orgHelpdesk@cpsk.12 على  CPSاالتصال بمكتب مساعدة 

 ونحن نتطلع إلى العودة في نهاية المطاف إلى مباني مدرستنا وال يمكننا االنتظار للترحيب بك مرة أخرى.

 ابق آمناً وصحياً، 

  

  W. Worley StreetColumbia, MO 65203  1818مدارس كولومبيا العامة

 www.cpsk12.org/fall2020 |    www.cpsk12.org 
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 ( step3االستالم الجدول االفتراضي: إجراءات تحديث التسجيل ) 

 

 تعليمات للوالدين 

6 -12 Back-2- المدرسي  تحديث التسجيل 

يمكن أن يكون إثبات اإلقامة فاتورة مرافق حالية تبين عنوانك أو عقد شراء منزل  قبل أن تبدأ، إذا كان لديك تغيير في العنوان سوف تحتاج إلى إثبات اإلقامة. 

 أو عقد إيجار عقاري أو خطاب نابوت من مالك السكن.

  selecting "4مكنك عرض التقدم المحرز الخاص بك في أي وقت عن طريق ي   " .12-6تحديث التسجيل~  3و "" Acknowlegments 6-12~   2"  كاملة

جميع جداول الطالب ستكون متاحة    .أغسطس 18ستكون متاحة "12-6~ عرض الجدول  5"  من جميع الخطوات  بمجرد االنتهاء "  .12-6~ عملية التسجيل  

 .أغسطس. 23~ عرض الجدول الزمني" في    5في البوابة من خالل أيقونة "

بتسجيل دخولك   CPS Families Portalالملحق آمن لالستخدام ويسمح لـ   ؛ يرجى القيام بذلك."ClassLink"ملحق مستعرض تثبيت قد يطلب منك متصفح الويب الخاص بك  مالحظة:

 . ClassLinkإلى منح أذونات إلى ملحق  macOSعلى أجهزة  Safariمن المرجح أن يحتاج مستخدمو   الرقمية. CPSإلى موارد  تلقائيًا

"2  ~Acknowlegments 6-12،"واالعتراف بكل قسم. انقر فوق التالي في أسفل الشاشة للتقدم إلى المقطع التالي. انقر فوق إرسال إلكمال العملية.    قراءة 

لتحديث تسجيل الطالب الخاص بك. يرجى    "تحديث التسجيل" عالمة التبويب، ثم انقر على "جديد" الضغط على   الرجاء،12- 6~ تحديث التسجيل  3"

تتطلب جميع تغييرات عنوان الطالب صورة رقمية تم تحميلها من فاتورة   حقول المطلوبة دقيقة وانقر فوق "أوافق" في نهاية الطلب لتقديم. التأكد من أن جميع ال

 التأجير الحالية أو المرافق )الغاز / الكهرباء / الماء( في قسم "المستندات" في النموذج. 

إذا كانت النقطة خضراء، إرسال كافة   ز في التسجيل الخاص بك للتأكد من أنك ال تفتقد المعلومات.من التقدم المحر  "تحقق،12-6~ عملية التسجيل 4"

إذا كانت النقطة صفراء، يتم   .2020thأغسطس 18في  صباحاً.     9:00في الساعة  CPSبوابة عائالت النماذج. سيكون الجدول الزمني الخاص بك متاًحا في 

 له ويتم إرساله. إذا كانت النقطة حمراء، فلن تبدأ العملية بعد.تشغيل النموذج ولكن لم يتم إكما

 . .thأغسطس 18في الجدول الزمني للطالب الخاص بكيو لرؤية  PDF، انقر على وثيقة   "، 12- 6~ عرض الجدول   5"

للوصول إلى صفحات اإلقرار. يجب أن يتم وضع عالمة على أنك الوصي على الطالب في نظام   CPSسيستخدم األوصياء معرف /كلمة المرور الصادرة من 

 معلومات الطالب الخاص بنا من أجل االطالع على معلومات الطالب. 
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