
نت. ير�ب عذر أي أخطاء.  Googleتمت ترجمة هذە المعلومات باستخدام ترجمة   أو برامج أخرى ع� اإلن�ت
 

6-22-20 
 

 عائالت الن�ابة العامة الع��زة: 
 
نت   ا ع�ب اإلن�ت ا أو تعل�م� ا شخص�� ي كولومب�ا أنها ستقدم للعائالت خ�ار�

ي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت المدارس العامة �ف
�ف

ي الخ��ف. 
 لعودتنا �ف

 
ي ذلك األسئلة  

وقد عملت منطقة المدرسة ع� وضع خطة شاملة ل�ال الخ�ار�ن ووث�قة الخطة والمعلومات اإلضاف�ة، بما �ف
ي المتكررة، م

نت �ف  . .www.cpsk12.org/fall2020تاحة اآلن ع� موقعنا ع� االن�ت
 

نت من خالل إ�مال استب�ان التسج�ل.  ا أو ع�ب اإلن�ت   30أن �كتمل بحلول و�جب   ستحتاج العائالت إ� االخت�ار شخص��
. للمقا من أجل إتاحة الوقت ح��ران/يون�ه، ف  طعة لوضع جداول زمن�ة للطالب ولبت تحد�د مالك الموظفني

 
 https://web.cpsk12.org/survey/login.php�مكنك إ�مال االستب�ان هنا:  

 
ك وكلمة المرور، �مكنك استخدام  إذا كنت ال تعرف ه��ت   ستحتاج إ� بطاقة ه��ة و�ي األمر وكلمة المرور الخاصة بك. 

 الروابط أدناە لمساعدتك. 
 

 : ي  #! https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php�س�ت ه��يت
  : ي  https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies�س�ت كلمة المرور الخاصة يب

 
لد�ك أسئلة حول القدرة ع� �سج�ل الدخول لعرض معلومات الطالب، ير�ب  إذا كنت بحاجة إ� مساعدة إضاف�ة أو 

 . 3333-214- 573ة ع�  االتصال بمكتب المساعد
 

 اإلعالم�ة للتكب�ي للعائالت لمعرفة الم��د    ونحن نفهم أن هذا قرار مهم بالنسبة لأل�. 
�
ستعقد المنطقة العد�د من الناوانا

نت.  ا    عن الخ�ارات ع�ب اإلن�ت ون�ة أ�ض� ة اإلل��ت
َ
ن
�
نا

�
ة، سيتم �سج�ل النا إذا لم تتمكن من حضور إحدى الجلسات المبا�ش

ة. و�تاحتها ع� موقعنا اإلل��ت  ي بعد عقد الجلسات المبا�ش
 ويف
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نت)  K- 5االبتدائ�ة (  التكب�ي ع� شبكة اإلن�ت
 اآلباء االبتدائ�ة -يونيو  23

 مساًء، موض�ع التوق�ت  6:30
 يونيو االبتدائ�ة الرئ�س�ة،  23المركزي: جلسة عمل 

  الرجاء النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��بينار: 
 https://cpsk12.zoom.us/j/93770845531 

 اآلباء االبتدائ�ة   -يونيو  25
 موض�ع التوق�ت مساءً  6:30 

 يونيو الرئ�س�ة االبتدائ�ة  25المركزي: جلسة 
  ير�ب النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ال��بينار: 

 https://cpsk12.zoom.us/j/94703538741 
 المتحدثون بالع���ة -يونيو  24

 مساًء، موض�ع التوق�ت  5:00
ي كولومب�ا المركزي: إدا

  -  ELرة المدارس العامة �ف
 ، CPS 2020-21خطة  -المتحدثون باللغة الع���ة  

   ير�ب النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��ب: 
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

 باللغة اإلسبان�ة المتحدثون  -يونيو  24
 مساًء موض�ع التوق�ت  7:00

ي كولومب�ا 
  -  ELالمركزي: إدارة المدارس العامة �ف

 ، CPS 2020-21خطة  - المتحدثون باللغة اإلسبان�ة 
   ير�ب النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��ب: 

 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 
 

نت 12-6الثان��ة (المدرسة المتوسطة والثان��ة   ) التكب�ي ع� شبكة اإلن�ت
 اآلباء الثان��ة - 23يونيو 
 مساًء موض�ع التوق�ت  5:00

 يونيو ع�ب ال��بينار  23المركزي: الثانوي  
   الرجاء النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��ب: 

 https://cpsk12.zoom.us/j/91983489279 

 اآلباء الثان��ة - 25يونيو 
 مساًء، موض�ع التوق�ت  5:00

 يونيو الثان��ة،  25المركزي: جلسة 
   الرجاء النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��ب: 

 https://cpsk12.zoom.us/j/97611206029 
 المتحدثون بالع���ة -يونيو  24

 مساًء موض�ع التوق�ت  5:00
ي كولومب�ا 

   -  ELالمركزي: إدارة المدارس العامة �ف
 CPS 2020-21خطة   -المتحدثون باللغة الع���ة  

   ير�ب النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��ب: 
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

 المتحدثون باللغة اإلسبان�ة -و يوني 24
 مساًء موض�ع التوق�ت  7:00

ي كولومب�ا 
   -  ELالمركزي: إدارة المدارس العامة �ف

 ، CPS 2020-21خطة  -المتحدثون باللغة اإلسبان�ة  
  ير�ب النقر ع� الرابط أدناە لالنضمام إ� ندوة ال��بينار: 

 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 
 

ي مقاطعة خطتنا يونيو، هذە �ي    22اعتبارا من 
. مع تقدم فصل الص�ف، سنواصل البقاء ع� اتصال وثيق مع وزارة الصحة �ف

ات إ� األ�.  2021-2020كولومب�ا/بون. إذا كانت خطتنا للعام الدرا�ي  ، فسوف ننقل هذە التغي�ي  بحاجة إ� تغي�ي
 

كم ودعمكم المستمر.   شكرا� ل�م ع� ص�ب
 

 كولومب�ا المدارس العامة
1818 W. Worley  شارع 

   MO 65203كولومب�ا, 
 www.cpsk12.org/fall2020 |  www.cpsk12.org 
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