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Queridas famílias do CPS: 
 
No início deste mês, a Columbia Public Schools anunciou que forneceria às famílias uma escolha 
de instrução presencial ou on-line para o nosso retorno no outono. 
 
O distrito escolar tem trabalhado para desenvolver um plano abrangente para ambas as opções 
e o documento do plano e informações adicionais, incluindo perguntas frequentes, já está 
disponível em nosso site em www.cpsk12.org/fall2020. 
 
As famílias precisarão selecionar presencialmente ou online, preenchendo um questionário de 
inscrição.  Deve ser concluído até 30 de junho,  a fim de permitir que o distrito desemem 
horários dos alunos e para fazer determinações de pessoal. 
 
Você pode preencher o questionário aqui: https://web.cpsk12.org/survey/login.php 
 
Você precisará do seu receital e senha.  Se você não conhece seu ID e senha, você pode usar os 
links abaixo para ajudá-lo. 
 
Esqueci minha id: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
Esqueci minha senha: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 
 
Se você precisar de assistência adicional ou tiver dúvidas sobre como fazer login para visualizar 
as informações do seu aluno, entre em contato com o Help Desk pelo telefone 573-214-3333. 
 
Entendemos que esta é uma decisão importante para as famílias.  O distrito realizará vários 
webinars informativos do Zoom para que as famílias aprendam mais sobre as opções online.  Se 
você não puder assistir a uma das sessões ao vivo, os webinars também serão gravados e 
disponíveis em nosso site após a participação das sessões ao vivo. 
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Webinars de zoom elementar (K-5) 
23 de Junho - Pais Elementares 
18:30 Hora Central 
Tópico: 23 de junho Sessão de Pais 
Elementares 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/93770845531 

25 de junho - Pais Elementares  
 18:30 Tópico central: 
25 de junho Sessão de Pais ElementaresClique 
no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/94703538741 

24 de Junho - Falantes árabes 
17:00 Hora Central 
Tópico: Columbia Public Schools EL 
Department - Arab Speakers - CPS Plan 2020-
21 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

24 de Junho - Falantes de Espanhol 
19:00 Tópico central 
do tempo: Columbia Public Schools EL 
Department - Falantes de Espanhol - Plano 
CPS 2020-21 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 

 
Webinars secundários (Ensino Médio e Médio 6-12) Zoom 

23 de Junho - Pais Secundários 
17:00 Tópico do Tempo 
Central: Webinar 23 de junho secundário 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/91983489279 

25 de Junho - Pais Secundários 
17:00 Tópico do Tempo 
Central: Segunda Sessão 25 de Junho 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/97611206029 

24 de Junho - Falantes árabes 
17:00 Hora Central 
Tópico: Columbia Public Schools EL 
Department - Arab Speakers - 
 CPS Plan 2020-21 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/92913753199 

24 de Junho - Falantes de Espanhol 
19:00 Tópico central 
do tempo: Columbia Public Schools EL 
Department -  
 Falantes de Espanhol - Plano CPS 2020-21 
Clique no link abaixo para participar do 
webinar:  
 https://cpsk12.zoom.us/j/95757162978 

 
A partir de 22 de junho, este é o nosso plano. À medida que o verão avança, continuaremos a 
manter contato próximo com o Departamento de Saúde do Condado de Columbia/Boone. Se 
nosso plano para o ano letivo de 2020-21 precisar mudar, comunicaremos essas mudanças às 
famílias. 
 
Obrigado por sua paciência e apoio contínuos. 
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