
Bu bilgiler Google Translate veya diğer çevrimiçi yazılımlar kullanılarak çevrilmiştir. Lütfen herhangi bir 
hata bahane. 

6-29-20 

Sevgili CPS Aileleri: 

Columbia Devlet Okulları'nın sonbaharda yeniden açılma planlarının yayınlanmasından bu yana maskeler 
hakkında çok fazla tartışma yaşandı.  22 Haziran'da yayınlanan plan maske takmayı teşvik 
etti.  Ailelerden, öğretmenlerden, liderlerden ve personelden geri bildirim aldık. Bizimle paylaşılanları 
inceledik.  Uzun tartışmalardan sonra, ilçe öğrencilerin maske takmasını bekleyecek ve tüm öğrencilerin 
maske takamayacakları için muafiyetler olacağını saygı ve anlıyoruz. will 

Belediye Meclisi maske takmayı zorunlu kılabilecek bir yönetmeliği değerlendirecek. Eğer geçerse, ilçe 
yönetmeliği takip edecek ve geçerli olabilecek olası muafiyetler hakkında rehberlik arayacaktır. 

Bölge virüsü izlemeye ve işler değiştikçe ayarlamalar yapmaya devam ediyor. Bu 29 Haziran itibariyle 
plandır. 

Bu ayarlama ile, ilçe de 6 Temmuz sonbahar için in-person veya online öğretim seçtiğiniz için son tarih 
uzatıyor.  Aileler kayıt anketini yeniden gönderebilir ve sistem gönderilen en son yanıtı saklar.  

İlçe, sonbaharda www.cpsk12.org/fall2020yeniden açılması yla ilgili bilgileri yayınlamaya ve 
güncellemeye devamedecektir. 

Anketi buradan tamamlayabilirsiniz: https://web.cpsk12.org/survey/login.php veya CPS Aileler Portalı'na  
giriş yapın ve ardından 2020-2021 Kayıt Seçenekleri simgesini seçin. 

Koruyucu kimliğinize ve şifrenize ihtiyacınız olacaktır.  Velilere, anketin tamamlanmasına yardımcı olmak 
için geçen hafta veli kimlikleri ile birlikte bir hatırlatma mesajı gönderildi.  Ayrıca, çocuğunuzun öğrenci 
kimliği öğle yemeği numarasıyla aynıdır. 

Bir CPS sistemine ilk kez giriş yapan gardiyanlar, dosyadaki e-postayı şifre olarak kullanıyorlar.  Daha 
önce bir CPS sistemine giriş yaptıysanız, o anda parolanızı değiştirmeniz istenir.  Bölge yeni parolanızı 
bilmiyor.  Parola kurtarma yı ayarladıysanız, Şifremi Unuttum bağlantısı üzerinden parolanızı 
kurtarabilirsiniz, aksi takdirde parolanızın CPS Yardım Masası aracılığıyla sıfırlanması gerekir.  Size 
yardımcı olmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. 

Kimliğimi unuttum: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 

Şifremi Unuttum: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies  
  
Ek yardıma ihtiyacınız varsa veya sorularınız varsa, lütfen 573-214-3333 adresindeki Yardım Masası'na 
başvurun. 

Küresel bir salgının zorluklarında gezinmeye devam ederken desteğiniz ve sürekli esnekliğiniz için 
teşekkür ederiz. 
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