Essas informações foram traduzidas usando o Google Translate, ou outro software online. Por favor,
desculpe qualquer erro.
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Queridas famílias do CPS:
Desde o lançamento dos planos das Escolas Públicas de Columbia para a reabertura no outono, tem
havido muita discussão sobre máscaras. O plano lançado em 22 de junho incentivava o uso de
máscaras. Recebemos feedback de famílias, professores, líderes e funcionários. Processamos o que
estava sendo compartilhado conosco. Depois de muita discussão, o distrito espera que os alunos usem
máscaras, e respeitamos e entendemos que haverá isenções, pois nem todos os alunos poderão usar
máscara.
A Câmara Municipal considerará uma portaria que pode obrigar o uso de máscaras. Se aprovado, o
distrito seguirá a portaria e procurará orientações sobre possíveis isenções que possam ser aplicadas.
O distrito continua monitorando o vírus e fazendo ajustes à medida que as coisas mudam. Este é o plano
a partir de 29 de junho.
Com esse ajuste, o distrito também está prorrogando o prazo para a seleção da sua escolha de
instrução presencial ou online para o outono até 6 de julho. As famílias podem reenviar seu
questionário de inscrição e o sistema manterá a resposta mais recente enviada.
O distrito continuará postando e atualizando informações sobre a reabertura no outono em
www.cpsk12.org/fall2020.
Você pode preencher o questionário aqui: https://web.cpsk12.org/survey/login.php ou entrar no Portal
de Famílias do CPS e selecionar o ícone de Opções de Inscrição 2020-2021.
Você precisará do seu receital e senha. Os guardiões receberam uma mensagem de lembrete com sua
ID de tutor na semana passada para ajudar a preencher o questionário. Além disso, a ID estudantil do
seu filho é a mesma do número do almoço.
Os guardiões que fazem login pela primeira vez em um sistema CPS usam o e-mail no arquivo com o
distrito como senha. Se você já tenha feito login em um sistema CPS, você teria sido solicitado a alterar
sua senha naquele momento. O distrito não sabe sua nova senha. Se você tiver configurado a
recuperação de senha, você pode recuperar sua senha através do link Esqueci minha senha, caso
contrário, sua senha precisará ser redefinida através do CpS Help Desk. 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 precisar de assistência adicional ou tiver dúvidas, entre em contato com o Help Desk pelo telefone
573-214-3333.

Obrigado pelo apoio e flexibilidade contínua à medida que continuamos a navegar pelos desafios de
uma pandemia global.
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