Hii ilitafsiriwa kwa kutumia Google Tafsiri au programu nyingine ya mtandaoni. Tafadhali udhuru makosa
yoyote.
10 Septemba, 2020
Wapendwa familia za CPS:
Tafadhali soma sasishi hapa chini.
Shule milo-"kunyakua na kwenda milo"
mchakato wetu wa utoaji wa chakula amekwenda vizuri hadi sasa wiki hii! Tungependa kutoa taarifa za
ziada kwenye mchakato huu:
Wanafunzi wa umri wa miaka 2-18 wanaweza kupata chakula kwa ajili ya bure. Watu wazima wanaweza
kuchukua chakula kwa ajili ya wanafunzi ambao hawawezi kufanya hivyo. Nambari ya mwanafunzi
haihitajiki kwa kila mlo wa mwanafunzi ambayo inapatikana. Ikiwa mtoto hatasajiliwa katika CPS,
tutahitaji kujua jina la mtoto, jina la mzazi/mlezi, na maelezo ya mawasiliano. Kama ukumbusho, basi
ataacha mara kuonyesha wakati na maeneo ya utoaji wa chakula na zinapatikana kwa:
https://www.cpsk12.org/grabandgo
Mbali na hayo ataacha, majengo manne yafuatayo ya shule yatakuwa na wafanyakazi wa huduma ya
lishe yanayopatikana kati ya masaa ya 9:30 na 11:00 kila asubuhi ikiwa familia ingependa kuacha na
jengo la kuchukua chakula.
Shule ya sekondari ya hickman – 1104 riziki ya Kaskazini RD.
Lange kati shule – 2201 mstari wa smiley
Smithton shule ya kati -3600 West Worley Street
Yohane wa shule ya kati -5550 SinRd IR.
Ikiwa familia yako inaishi mbali na eneo na haiwezi kupata au kuacha basi moja ya shule nne, tafadhali
wasiliana na jengo lako la shule kwa msaada wa ziada. Tuko tayari kusaidia!

Mafundi wa teknolojia wataendelea kutoa usaidizi katika nyakati zifuatazo na maeneo:
Alhamisi Septemba 10, & Ijumaa Septemba 11
o Mbele ya mlango wa shule zote za kati
o 7:30 AM – 4 PM
Dawati la msaada wa mwanafunzi
Tuna nambari ya dawati ya msaada ambayo ni ya wanafunzi tu. Wanafunzi wanaweza kuiita nambari hii
na kupata msaada wa teknolojia. 573-214-3334.
Wanafunzi wanaweza kuzungumza mtandaoni na fundi wa teknolojia kwa kutumia kiungo hiki:
mwanafunzi wa kuzungumza kwa msaada wa teknolojia
Hotspots maeneo
Ikiwa unahitaji hotspot kuunganisha kwenye mtandao na unastahiki kwa bure na kupunguza chakula cha
mchana, Tafadhali kamilisha fomu hii. Tafadhali kumbuka: kuwasilisha fomu haina dhamana utapokea
hotspot. Kama kuna hotspot inapatikana, shule yako ya kuwasiliana na wewe.
Kiswahili-hotspot maombi fomu

Fomu ya maombi ya Kiarabu-hotspot
Fomu ya maombi ya Kihispania-hotspot
Fomu ya maombi ya Kiswahili-hotspot

Jaribio la bure la malipo-9 la kuja
Juma lijalo, kutakuwa na mapenzi ya bure ya kufanya uchunguzi-19. LAZIMA ujiandikishe. Jaribio la bure
la kitambulisho katika Columbia
Shots ya mafua yanakuja
CPS itatoa shots bure kwa wanafunzi mwaka huu. Muuguzi wa shule ya mwanafunzi wako atakutuma
taarifa kuhusu hili kwa wakati wa baadaye. Kuwa na homa ya risasi itakuwa muhimu sana mwaka huu.
Asanteni kwa msingi wa shule ya umma ya Columbia kwa kulipa kwa ajili ya shots ili tuweze kutoa hii
huru kwa kila mwanafunzi wa CPS.
Ratiba
ikiwa unahitaji msaada na ratiba ya mwanafunzi wako, tafadhali wasiliana na shule ya mwanafunzi
wako.
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