
ဤအချကအ်လက်က ိုဂူဂဲလ်ဘာသာပြန ်(သ ို ို့) အပခာြားအွနလ် ိုငြ်ားဆ ာို့ဖ်ဝဲလ် သ ိုြား၍ ဘာသာပြနခဲ်ို့သည်။ 

ဆကျြားဇူြားပြြုပြ ြားအမ ာြားမျာြားက ိုခွငို့လ်ွှတ်ြါ။ 

7-6-20 

ဟယ်လ ို, 

 

ဟယ်လ ို, က ိုလံဘယီာပြည်သ ူ့ကက ာင််းမ ာ်းမှက ာက်ြါစာက ိုကကညူ့်ြါ။ ၎င််းက ိုဇ လ ိုင ်၆ 

ရက်တနလလာကန ူ့တွငက်ြ်းြ ို ူ့သည်။ 

သင၏်ကက ာင််းသာ်းမ ာ်း တွက်ကရွ်းခ ယ်မှု တွက်သငက်ရွ်းခ ယရ်န ်တကွ် က  ညီလ ို ြ်ြါက 

EPSepartment@cpsk12.org ရှ  CPS EL ဌာနသ ို ူ့ ်ီးကမ်းလ်ြ ို ူ့ြါ။ 

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

ချစ်ခငရ်ြါဆသာ CPS မ သာြားစိုမျာြား၊ 

ဒ ဆန ို့ကဆန ို့ြါ။ သငမ်ရ  ဆသြားြါက Fall 2020 ဆကျာငြ်ားအြ်ဆမြားခွနြ်ားလွှာက ိုပဖညို့်ြါ။ ကျွနိ်ု ြ််တ ို ို့၏အစ အစဉ်မျာြားန ငို့ ်

၀ နထ်မ်ြားမျာြားက ိုစတငရ်နသ်ငို့ထ် မ ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ကကာြားရြါလ မို့်မည်။ 

ဤဆနရာတငွဆ်မြားခွနြ်ားလွှာက ို https://web.cpsk12.org/survey/login.php တွငပ်ဖညို့်စကွ်န ိုငသ်ည် (သ ို ို့) CPS 

Families Portal သ ို ို့ ဝင၍် ၂၀၂၀-၂၀၁၁ Enrollment Options Icon က ိုဆရွြားချယ်ြါ။ 

သင၏် Guardian ID န ငို့စ်ကာြားဝ က်လ ိုအြ်လ မို့်မည်။ 

ဆမြားခွနြ်ားလွှာပဖညို့်စွက်ရနအ်တွက်အိုြ်ထ နြ်ားသူမျာြားအာြားသတူ ို ို့၏အိုြ်ထ နြ်ားသူ ID 

န ငို့ပ်ြ ြားခဲို့သညို့်အြတ်ကသတ ဆြြားစာဆြြားြ ို ို့ခဲို့သည်။ အ ိုငဒ် သည်သငယ်ခငက်သတ်မ တထ်ာြားဆသာဂဏနြ်ား ၆ 

လ ိုြားြါန ြါတပ်ဖစ်သည်။ 

ြထမ ဦြား   ိုြား CPS 

စနစ်သ ို ို့ဝငဆ်ရာက်သမူျာြားသည်ခရ ိုငရ်  သူတ ို ို့၏အ ြားဆမြားလ်က ို၎ငြ်ားတ ို ို့၏စကာြားဝ က်အပဖစ်အသ ိုြားပြြုသည်။ အကယ်၍ 

သငသ်ည်ယခင ်CPS 

စနစ်သ ို ို့ဝငဆ်ရာက်ခဲို့ြါကထ ိုအချ နတွ်ငသ်ငို့စ်ကာြားဝ က်က ိုဆပြာငြ်ားလဲရနသ်တ ဆြြားခ ရလ မို့်မည်။ 

သင၏်စကာြားဝ ကအ်သစ်က ိုခရ ိုငမ် မသ ရ  ြါ။ အကယ်၍ 

သငသ်ည်စကာြားဝ က်က ိုပြနလ်ည်ရယူရနတ်ည်ဆ ာက်ပြ ြားြါက၊ 

ကျွန်ိုြ်၏စကာြားဝ က်က ိုဆမို့သာွြားဆသာကျွန်ိုြ်၏လ  ြုျှို့ ဝ က်န ြါတ်မ တ ငို့ပ်ြနလ်ည်ရယူန ိုငသ်ည်။ 



သ ို ို့မဟိုတ်ြါကသင၏်စကာြားဝ က်က ို CPS Help Desk မ တ ငို့ပ်ြနလ်ည်တည်ဆ ာက်ရနလ် ိုအြ်သည်။ 

သငကူ်ည ရနဆ်အာက်ြါလငို့ခ််မျာြားက ိုသ ိုြားန ိုငသ်ည်။ 

 

ငါ ူ့ရ ူ့ ID က ိုကမူ့သွာ်းသည်: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! ** 

သင၏်ကကလ်း၏ကက ာင််းသာ်း ID သည်သ တ ို ူ့၏ကန ူ့လည်စာနြံါတ်နငှူ့ ်တ တ ပြစ်ကကကာင််း ID 

မှတ်စိုတစ်ခိုပြနလ်ည်ထ ကထာငရ်ာတွငက် ညီရန။် 

ကျွန်ိုြ်၏လ  ြုျှို့ ဝ က်န ြါတ်: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

က ိုဆမို့သွာြားသည် 

သငဆ်နာက်ထြ်အကူအည လ ိုအြ်လ ငသ် ို ို့မဟိုတ်ဝငဆ်ရာက်ရနအ်တွက်ဆမြားခွနြ်ားမျာြားရ  ြါက ဆကျြားဇူြားပြြု၍ Help 

Desk က ို ၅၇၃-၂၁၄-၃၃၃၃ သ ို ို့ က်သွယ်ြါ။ 

ဆ ာငြ်ား ဦြား ရာသ တွငပ်ြနလ်ည်ဖွငို့လ် စ်ပခငြ်ားန ငို့ြ်တ်သက်သညို့်သတငြ်ားအချက်အလက်မျာြားက ိုခရ ိုငမ်  

 က်လက်၍  က်လက်ဆဖာ်ပြသွာြားမည်ပဖစ်ပြ ြား www.cpsk12.org/fall2020 တွငပ်ဖစသ်ည်။ 

မကကာခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသာဆမြားခွနြ်ားမျာြား (မကကာခဏဆမြားဆလို့ရ  ဆသာဆမြားခွနြ်ားမျာြား) 

သည်လည်ြားသတငြ်ားအချက်အလက်အသစ်န ငို့အ်သစ်ပြြုပြငထ်ာြားသည်။ 

ပြ ြားခဲို့သညို့ရ်က်သတတ ြတ်မျာြားစွာကမ ဘအိုြ်ထ နြ်ားသူမျာြား၏ဗ ဒ ယ ိုမျာြားက ိုစာမျက်န ာ၏ဘယ်ဘက်ပခမ်ြားရ  မ ဘဝက်

ဘ ် ိုက်ခလိုတ်ဆအာက်ရ   www.cpsk12.org/fall2020 တွငက်ျွန်ိုြ်တ ို ို့၏ ၀ က်ဘ ် ိုကတ်ွငလ်ည်ြားရရ  န ိုငြ်ါသည်။ 

ကမဘာလ ိုြား  ိုငရ်ာကြ်ဆရာဂါပဖစ်ြွာြားမှု၏စ နဆ်ခေါ်မှုမျာြားက ို က်လက်ကျွန်ိုြ်တ ို ို့ က်လက်ဆလို့လာဆနစဉ်သငတ် ို ို့၏

ဆထာက်ြ ို့မှုန ငို့ဆ်ပြာငြ်ားလွယ်ပြငလွ်ယ်ရ  မှုအတွက်ဆကျြားဇူြားတငြ်ါသည်။ 
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