Isso foi traduzido usando o Google Translate ou outro software online. Por favor, desculpe
qualquer erro.
Queridas famílias do ensino médio e médio:
Columbia Public Schools iniciou os preparativos para o ano letivo de 2020-2021.
Anualmente, os pais/responsáveis devem preencher as atualizações cadastrais e os cadastros
de conexão familiar. Isso agora está sendo feito online.
Para começar, faça login no Portal de Famílias do CPS com seu ID de tutor e senha de 6 dígitos
emitidos pelo CPS.
Se necessário, informações sobre O ID e/ou senha do guardian (normalmente seu endereço de
e-mail) podem ser encontradas aqui: www.cpsk12.org/familyupdate.
•
•

Esqueci sua id: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
Esqueci sua senha: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies

No Portal de Famílias do CPS você terá acesso a:
•
•
•

Reconhecimentos do Guardião
Atualização de matrícula escolar
2020-21 horário escolarye ar (disponível 18de agostode 2020, através do Portal das
Famílias CPS)

Instruções adicionais para ajudá-lo também estão anexadas. Para assistência técnica com a
atualização cadastral ou o Portal das Famílias CPS, entre em contato com o CPS Helpdesk pelo
Helpdesk@cpsk12.org ou 573-214-3333.
Estamos ansiosos para o eventual retorno aos prédios da escola e mal podemos esperar para
recebê-lo de volta.
Mantenha-se seguro e saudável,
Columbia Public Schools1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203
www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020

Isso foi traduzido usando o Google Translate ou outro software online. Por favor, desculpe qualquer
erro.

CAPTAÇÃO DO CRONOGRAMA VIRTUAL: Procedimentos de Atualização cadastral (etapa3)

INSTRUÇÕES PARA OS PAIS
6-12 Back-2- Atualização de Matrícula Escolar
Antes de começar, se você teve uma mudança de endereço, você precisará de comprovante de
residência. O comprovante de residência pode ser uma conta de luz atual mostrando seu endereço,
contrato de compra de casa, locação de imóveis ou carta autenticada do proprietário da residência.
Complete "2~Acknowlegments 6-12" e "3~Registration Update6-12. " Você pode visualizar seu
progresso a qualquer momento selecting "4~Processo de Registro 6-12. " Uma vez concluídas todas as
etapas "5~View Schedule 6-12" estará disponível em 18deagosto. Todos os horários dos alunos estarão
disponíveis no portal através do ícone "5~View Schedule" no dia 23deagosto.
NOTA: Você pode ser solicitado pelo seu navegador web para instalar uma "Extensão do Navegador ClassLink"; por favor,
faça isso. A extensão é segura de usar e permite que o Portal de Famílias CPS o registre automaticamente em recursos
digitais cps. Os usuários do Safari em dispositivos macOS provavelmente precisarão conceder permissões à extensão ClassLink.

"2~Acknowlegments6-12",” leia e reconheça cada seção. Clique em Next na parte inferior da tela para
avançar para a próxima seção. Clique em enviar para concluir o processo.
"3~Atualização cadastral 6-12",” clique na aba "Atualizar registro" e clique em "Novo" para atualizar
o registro do seu aluno. Por favor, confirme se todos os campos necessários são precisos e clique em
"Concordo" no final da solicitação para enviar. Todas as alterações de endereço do aluno requerem
uma imagem digital enviada da sua conta de locação ou utilidade atual (gás/eletricidade/água) na
seção 'Documentos' do formulário.
"4~Processo de Inscrição 6-12",” verifique o andamento do seu cadastro para ter certeza de que não
faltaminformações. Se o ponto é verde, então todos os formulários são submetidos. Sua programação
estará disponível noPortal das Famílias do CPS às 9h do dia 18de agostode, 2020. Se um ponto for
amarelo, o formulário é iniciado, mas não preenchido e submetido. Se um ponto é vermelho, você não
começou o processo.
"5~Ver programação 6-12",” clique no documento PDF para ver suaagenda de alunos em 18deagosto.
Os guardiões usarão seu ID/senha emitido pelo CPS para acessar as páginas de reconhecimento. Você
deve ser marcado como o Guardião do aluno em nosso sistema de informações de alunos, a fim de ver
as informações do seu aluno.

