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10 de setembro de 2020 

Queridas famílias do CPS: 

Leia as atualizações abaixo.  

Refeições Escolares - "“Grab and Go Meals” 
Nosso processo de entrega de refeições foi tranquilo até agora esta semana!  Gostaríamos de fornecer 
algumas atualizações adicionais ao processo: 

Estudantes de 2 a 18 anos podem obter uma refeição gratuitamente. Os adultos podem pegar refeições 
para estudantes que não podem fazê-lo. Um número de aluno não é necessário para cada refeição 
estudantil que é obtida. Se uma criança não estiver matriculada no  CPS, precisaremos saber o nome da 
criança, o nome dos pais/responsáveis e as informações de contato. Como lembrete, os pontos de 
ônibus mostram os horários e locais de entrega de comida e estão disponíveis em:  
https://www.cpsk12.org/grabandgo 
 

Além dessas paradas, os quatro prédios escolares seguintes terão funcionários de serviços de nutrição 
disponíveis entre as 9:30 e as 11:00 todas as manhãs,  se as famílias preferirem parar no prédio para 
buscar comida. 

Hickman High School – 1104 North Providence Rd. 
Lange Middle School – 2201 Smiley Lane 
Smithton Middle School – 3600 West Worley Street 
John Warner Middle School – 5550 Sinclair Rd. 

Se sua família mora muito longe de um local e não consegue chegar ao ponto de ônibus ou a uma das 
quatro escolas, entre em contato com o prédio da escola para obter assistência adicional. Estamos 
prontos para ajudar! 

Os Técnicos de Tecnologia 
continuarão a oferecer suporte nos seguintes horários e locais:  
 
Quinta-feira, 10 de setembro e sexta-feira, 11 de setembro  

o Entrada frontal de todas as escolas de ensino médio  
o 7:30 - 16:00  

 
Balcão de Ajuda estudantil 
Temos um número de help desk que é SÓ PARA ESTUDANTES. Os alunos podem ligar para esse número 
e obter ajuda com a tecnologia. 573-214-3334. 
 
Os alunos podem conversar online com um técnico usando este link: Papo de estudante para Hotspots 
de Ajuda tecnológica  
 
 Hotspots 
Se você precisa de um hotspot para se conectar à Internet e você é elegível para almoço gratuito e 
reduzido, por favor preencha este formulário. Por favor, note: enviar o formulário NÃO garante que 
você receberá um hotspot. Se houver um hotspot disponível, sua escola entrará em contato com você.  
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Inglês - Formulário de Solicitação de Hotspot  
Árabe - Formulário de Solicitação de Hotspot  
Espanhol - Formulário de Solicitação de Hotspot  
Suaíli - Formulário de Solicitação de Hotspot  
 
Testes gratuitos de COVID-9 chegando 
Na próxima semana, haverá testes gratuitos covid-19. Você deve se registrar. Testes gratuitos de COVID 
em Columbia  
 
Vacinas contra gripe chegando 
O CPS fornecerá vacinas contra gripe gratuitamente para os alunos este ano. A enfermeira da escola do 
seu aluno enviará informações sobre isso mais tarde. Tomar uma vacina contra gripe será super 
importante este ano. Obrigado à Fundação Escola Pública de Columbia por pagar as vacinas contra gripe 
para que possamos oferecer isso gratuitamente a todos os alunos do CPS.  

Horários 
Se você precisar de ajuda com a agenda do seu aluno, entre em contato com a escola do seu aluno. 
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