Bu, Google Translate veya başka bir çevrimiçi yazılım kullanılarak çevrilmiştir. Lütfen hataları affedin.
10 Eylül 2020
Sevgili CPS Aileleri:
Lütfen aşağıdaki güncellemeleri okuyun.
Okul Yemekleri - "Al ve Git Yemekleri"
Yemek dağıtım sürecimiz bu hafta şimdiye kadar sorunsuz gitti ! Süreç için bazı ek güncellemeler
sağlamak istiyoruz:
2-18 yaş arası öğrenciler ücretsiz yemek yiyebilirler. Yetişkinler bunu yapamayan öğrenciler için yemek
alabilir. Alınan her öğrenci yemeği için öğrenci numarası gerekmez. Çocuk kabul edilmezse de CPS, biz
çocuğun adı, üst / vasi adı ve iletişim bilgileri bilmesi gerekir. Bir hatırlatma olarak, otobüs durakları
yemek dağıtımının saatlerini ve yerlerini gösterir ve şu adresten temin edilebilir: https: //
www. cpsk12 .org / grabandgo
Bu duraklara ek olarak, aşağıdaki dört okul binasında, ailelerin yiyecek almak için binaya uğramayı tercih
etmeleri durumunda, her sabah 9: 30-11: 00 saatleri arasında beslenme hizmetleri
personeli bulunacaktır.
Hickman Lisesi - 1104 North Providence Rd.
Lange Ortaokulu - 2201 Smiley Lane
Smithton Ortaokulu - 3600 West Worley Caddesi
John Warner Ortaokulu - 5550 Sinclair Rd.
Aileniz bir konumdan çok uzakta yaşıyorsa ve otobüs durağına veya dört okuldan birine ulaşamıyorsa,
lütfen ek yardım için okul binanızla iletişime geçin. Biz yardım etmek için hazırız!
Teknoloji
Teknisyenleri aşağıdaki zamanlarda ve yerlerde destek sunmaya devam edecek :
10 Eylül Perşembe ve 11 Eylül Cuma
o Tüm ortaokulların ön girişi
o 07:30 - 16:00
Öğrenci Yardım Masası
SADECE ÖĞRENCİLER İÇİN olan bir yardım masası numaramız var. Öğrenciler bu numarayı arayabilir ve
teknoloji konusunda yardım alabilirler. 573-214-3334.
Öğrenciler şu bağlantıyı kullanarak bir teknisyenle çevrimiçi sohbet edebilir: Teknoloji için Öğrenci
Sohbeti Yardım
Noktaları
İnternete bağlanmak için bir ortak erişim noktasına ihtiyacınız varsa VE ücretsiz ve indirimli öğle yemeği
hakkınız varsa, lütfen bu formu doldurun. Lütfen dikkat: formu göndermek, bir etkin nokta alacağınızı
garanti etmez. Kullanılabilir bir erişim noktası varsa, okulunuz sizinle iletişime geçecektir.
İngilizce - Hotspot Talep Formu
Arapça - Hotspot Talep Formu
İspanyolca - Hotspot Talep Formu
Swahili - Hotspot Talep Formu

Ücretsiz COVID-9 testi geliyor
Önümüzdeki hafta ücretsiz COVID-19 testi yapılacak. Sen GEREKİR kayıt olun. Columbia'da ücretsiz
COVID testi
Grip aşıları geliyor
CPS, bu yıl öğrencilere ücretsiz grip aşısı sağlayacak . Öğrencinizin okul hemşiresi bununla ilgili daha
sonra bilgi gönderecektir . Bu yıl grip aşısı olmak çok önemli olacak. Daha için ödeme Columbia Devlet
Okulu Vakfı'na k sen grip böylece çekimleri biz bu serbest sunabilir her CPS öğrenci .
S chedules
Eğer yardıma ihtiyacınız varsa öğrencinin programa, sizin başvurun öğrencinin okulu.
Columbia Devlet Okulları
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