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Queridas famílias CPS K-8:
Temos uma atualização sobre iPads estudantis e conectividade com a internet.
A empresa para a sua vez para ajudar os iPads a se conectarem à Internet fez algumas atualizações na
sexta-feira, 4 de setembro. Isso causou alguns problemas adicionais com a conexão com a
Internet. Nossa equipe de tecnologia trabalhou nas últimas 24 horas para determinar uma correção.
Se você ainda não puder se conectar à Internet depois de seguir as etapas de atualização enviadas no
domingo, siga os passos deste vídeo para redefinir o dispositivo do seu aluno. Uma vez concluído este
processo, você poderá se conectar à Internet.
Como redefinir o dispositivo do seu aluno: https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8
Uma vez conectados à Internet, os alunos podem acessar os aplicativos de que precisam através do
aplicativo de autoatendimento no dispositivo ou fazendo login no portaldoestudante. Os cursos de
educação estarão disponíveis na terça-feira de manhã.
O distrito terá técnicos disponíveis hoje à noite, segunda-feira, 7de setembro, no distrito escolar
administração building das 16:00 às 19:30 para quem precisa de assistência. O prédio está localizado
na Rua W. Worley, 1818.
Os técnicos estarão disponíveis para ajudar nos seguintes horários:
• Terça-feira, 8 de setembro - sexta-feira, 11 de setembro
o 7:30 - 16:00
o TODAS as escolas de ensino médio - entrada da frente do prédio
• Terça-feira, 8 de setembro - quinta-feira, 10 de setembro
o 16H - 19H
o Prédio da administração do distrito escolar - entrada frontal do edifício (1818 West
Worley Street)
O pessoal também estará disponível em cada uma das escolas de ensino fundamental amanhã, terçafeira, 8 de setembro, para prestar assistência.
Os estudantes também podem ligar para 573-214-3334 para assistência ou entrar em contato com sua
escola se não puderem ir a um dos locais para obter ajuda tecnológica.
Obrigado por sua paciência enquanto trabalhávamos para resolver o problema.
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Douvido 9-12 Famílias:
Temos relatos de dois pequenos problemas com laptops estudantis.
Abaixo estão as soluções para cada um dos problemas:
Mensagem "Proxy": Aparece em alguns laptops. Reinicie o dispositivo e a mensagem pop-up irá
embora.
Mensagem de licença "Microsoft": Feche a mensagem. É uma notificação que desaparecerá na próxima
vez que o dispositivo se conectar ao CPS WiFi. Não afeta como o laptop vai funcionar.
Os cursos de educação estarão disponíveis na terça-feira de manhã.
O distrito terá técnicos disponíveis hoje à noite, segunda-feira, 7de setembro, no distrito escolar
umadministração building das 16:00 às 19:30 para aqueles que precisam de assistência. O prédio está
localizado na Rua W. Worley, 1818.
Os técnicos estarão disponíveis para ajudar nos seguintes horários:
• Terça-feira, 8 de setembro - sexta-feira, 11 de setembro
o 7:30 - 16:00
o TODAS as escolas de ensino médio - entrada da frente do prédio
• Terça-feira, 8 de setembro - quinta-feira, 10 de setembro
o 16H - 19H
o Prédio da administração do distrito escolar - entrada frontal do edifício (1818 West
Worley Street)
Os alunos também podem ligar para 573-214-3334 para assistência ou entrar em contato com sua
escola se não puderem ir a um dos locais de ajuda tecnológica.
Estou ansioso pelo nosso retorno às instruções amanhã, terça-feira, 8 de setembro.
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