تمت ترجمة هذا باستخدام ترجمة  Googleأو برامج أخرى عب ر
يرج عذر أي أخطاء.
اإلنبنت .ر
ر
اآلباء االبتدائية األعزاء،
ر
ر
اض للطالب الخاص بك هذا الخريف.
أنت تتلق هذه الرسالة ألنك قمت بتحديد خيار التعليم االفب ي
ل ه 21-2020السنة الدراسية ،واألرس االبتدائية المسجلي يف التعليم الظاهري لديها خيار ررساء اللوازم بنفسك أو ررساء عدة
من خالل منطقة المدرسة ر
ورساء العديد من العناص اإلضافية الالزمة للتعليم الظاهري بنفسك لتكملة عدة .وترفق قائمة كاملة
ر
اض.
باللوازم المدرسية للتعليم االفب ي
ً
ً
أمريكيا لكل طالب ويمكن ررساؤها من خالل بوابة  .CPS Families Portalباإلضافة إىل عدة ،طالب
دوالرا
تبلغ هذه المجموعة 27
التعليم الظاهري يف الدرجات  K-2سوف تحتاج إىل اثني من الدفاتر والسبورة محو الجافة والطالب يف الصف  5-3سوف تحتاج إىل
ثالثة دفاتر المالحظات والسبورة البيضاء محو الجافة.

 Famiاألكاذيب يمكن أن  upتأمر مجموعات عىل ر
االنبنت ،وسوف مدرسة الطالب الخاص بك االتصال بك لجعل ر
البتيبات
بالنسبة لك اللتقاطها أحد ر
عش مجموعات تصل..
لشراء عدة الخاص بك ،تسجيل الدخول إلى بوابة األسر  CPSمع معرف الوصي الخاص بك الصادرة  CPSوكلمة المرور.
إذا لزم األمر ،يمكن العثور على معلومات هوية الوصي و/أو كلمة المرور (عادة ً عنوان بريدك اإللكتروني) هنا:
www.cpsk12.org/familyupdate
نسيت هويتك!#https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php :
•
نسيت كلمة المرورhttps://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies :
•
خطوات لشراء مجموعات التوريد:
 .1في بوابة األسر  CPSانقر على رمز مجموعات التوريد االبتدائية
 .2معلومات الدفع الكاملة (االسم األول واسم العائلة والعنوان والمدينة والدولة والرمز البريدي والبريد اإللكتروني والتأكد)
 .3حدد مدة الصف للطالب ( )K-2أو ( )5-3وانقر على "إرسال"
 .4عند الضغط على زر "إرسال" سيتم توجيهك إلى صفحة التحقق  -تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام معرف الوصي وكلمة المرور
الصادرة عن CPS
 .5أدخل معلومات الدفع
 .6سيتم إرسال إيصال إليك عبر البريد اإللكتروني
تعليمات إضافية لمساعدتكم مرفقة .للحصول على المساعدة الفنية لـ  ،CPS Families Portalاتصل بمكتب مساعدة  CPSعلى
 Helpdesk@cpsk12.orgأو .3333-214-573
إذا كنت ترغب في التبرع لدعم مجموعات التوريد للطالب المحتاجين ،يمكنك من خالل رابط  CPSعلى اإلنترنت التبرع:
https://web.cpsk12.org/epayments/donations.asp
خطوات التبرع:
 .1معلومات كاملة عن دافع
 .2حدد "أقسام وبرامج أخرى"
 .3حدد "مجموعات التوريد األولية"
 .4أدخل مبلغ دوالر التبرع
 .5أكمل عملية الدفع
 .6سيتم إرسال إيصال إليك عبر البريد اإللكتروني
كما يتم إرفاق تعليمات إضافية لمساعدتك.
شكرا ً لكم على دعمكم المستمر ونحن نستعد للسقوط.

كولومبيا المدارس العامة
 1818شارع و .ورلي
كولومبياMO 65203 ،
www.cpsk12.org/fall2020 www.cpsk12.org

