ព័ត៌�នេនះ្រត�វ�នបកែ្របេ�យេ្របើកម� វ �ធីបកែ្របហ�ហ
� � លឬកម� វ �ធី�មអុីនធឺណិតេផ្សងេទៀត។ សូ ម
អភ័យេ�ស�ល់កំហុស។

៦-២២-២០
្រគ� �រសុីេអសភី�ទី�ប់�ន៖
�លពីេដើមែខេនះ��រដ� កូឡ
� ំេបៀ�ន្រប�ស�ខ� �ននឹងផ� ល់ជូន្រគ� �រនូ វជេ្រមើសៃន�រប
េ្រង�ន��ល់ឬ�មអុិនធរេណតស្រ�ប់�រ្រតឡប់មកវ �ញរបស់េយើងេ�រដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះ។
��សិក�ធិ�រ�នេធ� ��រអភិវឌ្ឍែផន�រដ៏ទូលំទូ�យស្រ�ប់�ង
ំ ជេ្រមើសនិងឯក�រែផន
�រនិងព័ត៌�នបែន� មរ ួម�ំងសំណួរែដល្រត�វ�នសួ រ�ញឹក�ប់ឥឡ�វេនះ�ចរក�នេ�េលើ
េគហទំព័ររបស់េយើង�មរយៈេគហទំព័រ www.cpsk12.org/fall2020 ។
្រគ� �រនឹង្រត�វេ្រជើសេរ �សេ�យ��ល់ឬ�មអុិនធឺរែណតេ�យបំេពញក្រមងសំណួរចុះេ��ះ។ �្រត�
វ ប��ប់េ�ៃថ�ទី ៣០
ែខមិថុ� េដើម្បីទុកេពលេវ�េ�យ្រស �កបេង� ើត�លវ ��គសិស្សនិងេធ� �
� រកំណត់បុគ�លិក។
អ� ក�ចបំេពញក្រមងសំណួរេ�ទីេនះ៖ https://web.cpsk12.org/survey/login.php
អ� កនឹង្រត�វ�រេលខសំ�ត់និងេលខសំ�ត់។ ្របសិនេបើអ�កមិនដឹងេលខស��ល់និងេលខសំ�
ត់អ�ក�ចេ្របើតំណ��ប់�ងេ្រ�មេដើម្បីជួយអ� ក។
េភ� ចេលខស��ល់ខ��ំ៖ https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
េភ� ចេលខស��ត់របស់ខ��៖ំ https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រជំនួយបែន� មឬ �នសំណួរ�ក់ទងនឹង�រចូ លេដើម្បីេមើលព័ត៌�នរបស់
សិស្សអ� កសូ ម�ក់ទងមក�រ ��ល័យជំនួយ�មរយៈេលខ ៥៧៣-២១៤-៣៣៣ ។
េយើងយល់�េនះគឺ��រសេ្រមចចិត�ដ៏សំ�ន់ស្រ�ប់្រគ� �រ។ មណ�លេនះនឹងេរៀបចំេគហទំព័រ
អុីនធ័រេណតព្រងីកព័ត៌�ន�េ្រចើនស្រ�ប់្រគ� �រឱ្យែស� ងយល់បែន� មអំពីជេ្រមើស�មអុីនធឺ
ណិត។ ្របសិនេបើអ�កមិន�ចចូ លរ ួមវគ� �មួ យៃនវគ� ផ�យ��ល់េទេ�ះេគហទំព័រក៏នឹង្រត�វ�
នកត់្រ�ទុកនិង�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់េយើងផងែដរប��ប់ពវី គ� បន� ��ល់�នេកើ
តេឡើង។

ី េគហទំព័រ
បឋមសិក� (K -៥) ព្រងក
ៃថ�ទី ២៣ ែខមិថុ� - ឪពុក��យបឋម
៦:៣០ ��ច
្រប�នបទ េ�៉ងេ�ក�
� លៈៃថ�ទី ២៣
ែខមិថុ�សម័យ្របជុំ��បិ�បឋម
សូ មចុចតំណ�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ���
�៖
https://cpsk12.zoom.us/j/93770845531
ៃថ�ទី ២៤ ែខមិថ�
ុ - អ� កនិ�យ�����ប់
េ�៉ង 5:00 ��ចក�
� លេ�៉ង
្រប�នបទ:
�យក��នែអល����រណៈកូ ឡ
� ំ� � �គ� ិន�����ប់ - ែផន�រ CPS �ន 2020-21
សូ មចុចតំណ��ប់�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ
����េនះ:
https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199

ៃថ�ទី ២៥ ែខមិថ�
ុ ឪពុក��យបឋមសិក�
េ�៉ង ៦ ◌ៈ ៣០ ��ចេ�៉ងេ�ក�
� ល
្រប�នបទ៖ ៃថ� ទី ២៥
ែខមិថុ�សម័យ��បិ�បឋម
សូ មចុចតំណ�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ��
��៖
https://cpsk12.zoom.us/j/94703538741
ៃថ�ទី ២៤ ែខមិថ�
ុ អ� កនិ�យ��េអស�៉ញ
្រប�នបទ េ�៉ងក�
� ល៧
◌ៈ ្រប�នបទ�យក��ន��រណៈៃន�
�កូ ឡ
� ំេបៀ - អ� កនិ�យ��េអស�៉ញ គំេ�ងេអសភីេអស ២០២០-២១
សូ មចុចលីង�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ��
��េនះ:
https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978

អនុ វ �ទ�ល័យ (មធ្យមនិង វ �ទ�ល័យ ៦-១២) ព្រងីកេវប�យ
ៃថ�ទី ២៣ ែខមិថុ� - ឪពុក��យប��ប់បន្សំ
ៃថ�ទី ២៥ ែខមិថ�
ុ ឪពុក��យអនុ វ �ទ�ល័យ
្រប�នបទ េ�៉ង ៥ រេសៀលេ�៉ងក�
� លៈ
េ�៉ង 5:00 ��ចក�
� លេ�៉ង
វគ� សិ���� ៃថ�ទី ២៣
�ទ�ល័
្រប�នបទ: អនុ វ
យៃថ� ទី 25
ែខមិថុ� សូ មចុចតំណ�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួ ែខមិថុ�សម័យ
មសិ����៖
សូ មចុចតំណ��ប់�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ
https://cpsk12.zoom.us/j/91983489279
����េនះ:
https://cpsk12.zoom.us/j/97611206029
ៃថ�ទី ២៤ ែខមិថ�
ុ - អ� កនិ�យ�����ប់ ៃថ�ទី ២៤ ែខមិថ�
ុ េ�៉ង 5:00 ��ចក�
� លេ�៉ង
អ� កនិ�យ��េអស�៉ញ
្រប�នបទ:
្រប�នបទ េ�៉ងក�
� ល៧
�យក��នែអល����រណៈកូ ឡ
� ំ� �
- �គ� ិន�����ប់ - ែផន�រ CPS �ន 2020- ◌ៈ ្រប�នបទ�យក��ន��រណៈៃន�
� ំេបៀ - អ� កនិ�យ��េអស�៉ញ 21 សូ មចុចតំណ��ប់�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួម �កូ ឡ
សិ����េនះ: https://cpsk12.zoom.us/j/929 គំេ�ងេអសភីេអស ២០២០២១ សូ មចុចលីង�ងេ្រ�មេដើម្បីចូលរ ួមសិ
13753199
����េនះ: https://cpsk12.zoom.us/j/957
57162978

គិត្រតឹមៃថ�ទី ២២
ែខមិថុ�េនះ� ែផន�ររបស់េយើង ។ េ�េពលរដូ វេ�� រ �កចេ្រមើនេយើងនឹងបន� ទំ�ក់ទំនងជិត
ស� ិទ��មួ យ�យក��នសុខ�ពេ�នធីកូឡ
� ំ� � / Boone
។ ្របសិនេបើែផន�ររបស់េយើងស្រ�ប់��ំសិក� ២០២០-២១
្រត�វ�រ��ស់ប�រេយើ
� ងនឹងេធ� ��រ��ស់ប�រ�ំ
� ងេនះេ�្រគ� �រ។
សូ មអរគុណចំេ�ះ�រអត់ធ�ត់និង�រ�ំ្រទរបស់អ�ក។
��រដ� កូឡ
� ំេបៀ
១៨១៨ �ប់ប៊លលីផ� វ�
កូ ឡ
� ំេបៀ, MO ៦៥២០៣
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