
نت. يرجى عذر أي أخطاء.  Googleتمت ترجمة هذه المعلومات باستخدام ترجمة   أو برامج أخرى عىل اإلنتر
 

7-6-20 
 

 مرحبا يرجى  الاطلاع على  الرسالة أدناه م ن مدار س كولوم بيا العامة. تم إرسال هذا الاثنين 6 يوليو. إذا كنت بحاجة

 على  CPS EL إلى  مساعدة في  إدخال اختياراتك  لـ تقع لطلابك ، يرجى  إرسال بريد إلكتروني  إلى  قس م

 gELDepartment@cpsk12.or كمساعدت اويمكنن

---------------- 

 عائالت النيابة العامة العزيزة، 

ي خريف   اليوم هو اليوم
 
نحن بحاجة إىل أن نسمع منك حتر     . 2020إذا لم تكن قد قمت بذلك، يرجى إكمال  استبيان التسجيل ف

ي جدولة والموظفي   للسقوط. 
 
 نتمكن من البدء ف

ثم حدد     CPSأو تسجيل الدخول إىل بوابة عائالت   https://web.cpsk12.org/survey/login.phpيمكنك إكمال االستبيان هنا: 
 . 2021- 2020رمز خيارات التسجيل  

ي      األمر وكلمة المرور الخاصة بك. ستحتاج إىل بطاقة هوية وىلي 
تم إرسال رسالة تذكت  لألوصياء مع هوية وىلي أمرهم األسبوع الماض 

ي إكمال االستبيان. 
ا.  6المعرف هو رقم مكون من    للمساعدة ف 

ً
 أرقام تم تعيينها لك مسبق

ي عىل المل  CPSاألوصياء تسجيل الدخول ألول مرة إىل نظام 
ون  يد اإللكتر إذا    ف مع المنطقة ككلمة المرور الخاصة بهم. استخدام التى

 بتسجيل الدخول إىل نظام 
ً
ي ذلك الوقت. ،  CPSقمت مسبقا

المنطقة ال تعرف    قد تمت مطالبتك بتغيت  كلمة المرور الخاصة بك ف 
داد كلمة المرور الخاصة بك من خال  كلمة المرور الجديدة.  داد كلمة المرور، يمكنك استر ل الرابط نسيت كلمة  إذا قمت بإعداد استر

ي وإال ستحتاج إىل إعادة تعيي   كلمة المرور الخاصة بك من خالل مكتب مساعدة  يمكنك استخدام الروابط    . CPSالمرور الخاصة نى
 أدناه لمساعدتك. 

 : ي
 #!/:web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php/httpsنسيت هويتر

داد بطاقة هوية أن هوية الطالب طفلك هي نفسها رقم الغداء الخاص بهم.  ي استر
 ** للمساعدة ف 

 : ي  launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilieshttps//:نسيت كلمة المرور الخاصة نى

 . 3333-214- 573إذا كنت بحاجة إىل مساعدة إضافية أو لديك أسئلة حول تسجيل الدخول، يرجى االتصال بمكتب المساعدة عىل 

ي 
ي الخريف ف 

ي نشر وتحديث المعلومات حول إعادة فتح ف 
كما تم تحديث    .www.cpsk12.org/fall2020وسوف تستمر المنطقة ف 

ي عقدت عىل مدى األسابيع  
نت التر األسئلة المتكررة )األسئلة المتكررة( بمعلومات جديدة. كما تتوفر مقاطع فيديو للوالدين عىل اإلنتر

ي  
نت ف  تحت زر الوالدين عىل الجانب األيش من   www.cpsk12.org/fall2020القليلة الماضية عىل موقعنا عىل شبكة اإلنتر

 الصفحة. 

 . ي تواجهها وباء عالمي
 أشكركم عىل دعمكم والمرونة المستمرة ونحن نواصل التصدي للتحديات التر

 كولومبيا المدارس العامة 
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