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 عائالت النیابة العامة العزیزة: 

وشجعت الخطة    منذ إطالق خطط المدارس العامة في كولومبیا إلعادة فتح أبوابھا في الخریف، كان ھناك الكثیر من النقاش حول األقنعة.
لقد تلقینا ردود فعل من العائالت والمعلمین والقادة والموظفین. لقد عالجنا ما كان یتم   یونیو/حزیران ارتداء األقنعة. 22التي صدرت في 

من الطالب ارتداء أقنعة، ونحن نحترم ونفھم أنھ سیكون ھناك إعفاءات حیث لن   المنطقة تتوقعبعد الكثیر من النقاش،   كتھ معنا.مشار
 یتمكن جمیع الطالب من ارتداء قناع.

إرشادات بشأن   مجلس المدینة سینظر في مرسوم قد ینص على ارتداء األقنعة. وفي حالة تمریره، ستتبع المقاطعة المرسوم وستبحث عن
 اإلعفاءات المحتملة التي قد تنطبق. 

 یونیو.  29وتواصل المقاطعة مراقبة الفیروس وإجراء تعدیالت مع تغیر األمور. ھذه ھي الخطة اعتبارا من 

  6ى  والمنطقة ھو أیضا تمدید الموعد النھائي الختیار اختیارك للشخصیة أو على االنترنت للتعلیمات لسقوط إلمع ھذا التعدیل، 
  یمكن للعائالت إعادة إرسال استبیان التسجیل الخاصة بھا وسیحتفظ النظام بآخر رد تم تقدیمھ.  .یولیو

 . www.cpsk12.org/fall2020وستواصل المنطقة نشر المعلومات وتحدیثھا بشأن إعادة فتحھا في الخریف في 

ثم حدد رمز    CPSبوابة عائالت أو تسجیل الدخول إلى   https://web.cpsk12.org/survey/login.phpستبیان ھنا: یمكنك إكمال اال
 . 2021-2020خیارات التسجیل 

تم إرسال رسالة تذكیر لألوصیاء مع ھویة ولي أمرھم األسبوع الماضي    طاقة ھویة ولي األمر وكلمة المرور الخاصة بك.ستحتاج إلى ب 
 باإلضافة إلى ذلك، فإن رقم الطالب الخاص بطفلك ھو نفس رقم الغداء الخاص بھ.   للمساعدة في إكمال االستبیان.

إذا    ستخدام البرید اإللكتروني على الملف مع المنطقة ككلمة المرور الخاصة بھم.ا CPSاألوصیاء تسجیل الدخول ألول مرة إلى نظام 
المنطقة ال تعرف كلمة    قد تمت مطالبتك بتغییر كلمة المرور الخاصة بك في ذلك الوقت.، CPSقمت مسبقاً بتسجیل الدخول إلى نظام 

ترداد كلمة المرور الخاصة بك من خالل الرابط نسیت كلمة المرور  إذا قمت بإعداد استرداد كلمة المرور، یمكنك اس  المرور الجدیدة.
یمكنك استخدام الروابط أدناه    .CPSالخاصة بي وإال ستحتاج إلى إعادة تعیین كلمة المرور الخاصة بك من خالل مكتب مساعدة 

 لمساعدتك.

 #! https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.phpنسیت ھویتي: 

   https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamiliesنسیت كلمة المرور الخاصة بي:  
  

 . 3333-214-573إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافیة أو لدیك أسئلة، یرجى االتصال بمكتب المساعدة على الرقم 
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