Bu, Google Translate veya diğer çevrimiçi yazılımlar kullanılarak çevrildi. Lütfen herhangi bir
hata bahane.
Sevgili Ortaokul ve Lise Aileleri:
Columbia Devlet Okulları 2020-2021 öğretim yılı için hazırlıklara başlamıştır.
Her yıl, ebeveynler/vasiler kayıt güncellemelerini ve aile bağlantısı kayıt işlemlerini
tamamlamalıdır. Bu şimdi online yapılıyor.
Başlamak için CPS tarafından verilen 6 haneli veli kimliğiniz ve şifrenizle CPS Aileler Portalı'nda
oturum açın.

Gerekirse, vasi kimliği ve/veya şifre (genellikle e-posta adresiniz)
www.cpsk12.org/familyupdate. bilgileri ne kadar www.cpsk12.org/familyupdate.
•
•

Kimliğinizi unuttum:
https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
Şifrenizi unuttum: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies

CPS Aileler Portalı'nda aşağıdakilere erişebilirsiniz:
•
•
•

Guardian bildirimleri
Okul kayıt güncellemesi
2020-21 okul year programı (mevcut 18 Ağustos2020, CPS Aileler Portalı üzerinden)

Size yardımcı olacak ek talimatlar da eklenmiştir. Kayıt güncellemesi veya CPS Aileler Portalı ile
ilgili teknik yardım için lütfen Helpdesk@cpsk12.org veya 573-214-3333 adresinden CPS Yardım
Masası'na başvurun.
Okul binalarımıza geri dönmeyi dört gözle bekliyoruz ve sizi tekrar karşılamak için
sabırsızlanıyoruz.
Güvenli ve sağlıklı kalın,
Columbia Devlet Okulları1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203
www.cpsk12.org | www.cpsk12.org/fall2020

Bu, Google Translate veya diğer çevrimiçi yazılımlar kullanılarak çevrildi. Lütfen herhangi bir hata
bahane.

SANAL PROGRAM PICKUP: Kayıt Güncelleme (step3) prosedürleri

EBEVEYNLER IÇIN TALIMATLAR
6-12 Geri-2-Okul Kayıt Güncellemesi
Başlamadan önce, eğer adres değişikliği olduysanız ikamet kanıtı gerekir. İkamet kanıtı adresinizi
gösteren geçerli bir fatura olabilir, bir ev satın alma sözleşmesi, bir gayrimenkul kira veya ikamet
sahibinden noter tasdikli mektup.
Tam "2 ~ Acknowlegments 6-12" ve "3 ~Kayıt Güncelleme6-12. " Eğer selecting "4 ~ Kayıt Süreci 6-12
tarafından herhangi bir zamanda ilerleme görüntüleyebilirsiniz. " Tüm adımlar tamamlandıktan sonra
"5~View Schedule 6-12" 18 Ağustos'ta satışa sunulacak.th Tüm öğrenci programları 23 Ağustos'ta
"5~View Schedule" simgesi aracılığıyla portalda sunulacaktır.rd.
NOT: Web tarayıcınız tarafından bir "ClassLink Tarayıcı Uzantısı" yüklemeniz istenebilir; ; please do so. Uzantı kullanımı
güvenlidir ve CPS Aileler Portalı'nın sizi CPS dijital kaynaklarına otomatik olarak kaydetmesine olanak tanır. macOS
aygıtlarında safari kullanıcılarının ClassLink uzantısına izin vermesi gerekebilir.

"2~ Acknowlegments 6-12," okuyun ve her bölümü kabul. Sonraki bölüme ilerlemek için ekranın alt
kısmında Kisa'yı tıklatın. İşlemi tamamlamak için gönder'i tıklatın.
"3~Kayıt Güncellemesi 6-12"” lütfen "Kayıt Güncelleme" sekmesine tıklayın, ardından öğrencinizin
kaydını güncellemek için "Yeni"ye tıklayın. Lütfen gerekli tüm alanların doğru olduğunu onaylayın ve
göndermek için başvurunun sonunda "Katılıyorum" seçeneğini tıklayın. Tüm öğrenci adres değişiklikleri,
formun 'Belgeler' bölümünde mevcut kira veya yardımcı program (gaz/elektrik/su) faturanızın
yüklenen dijital görüntüsünü gerektirir.
"4~Kayıt Süreci 6-12," Bilgileri kaçırmadığınızdan emin olmak için kaydınızın ilerlemesini kontrol edin.
Nokta yeşilse, tüm formlar gönderilir. Programınız18 Ağustosth, 2020 tarihinde saat09:00'da CPS Aileler
Portalı'ndayapılacaktır. Nokta sarıysa, form başlatılır, ancak tamamlanmaz ve gönderilmez. Nokta
kırmızıysa, işlemi başlatmamışsınızdır.
"5~View Scheduleth6-12"” 18 Ağustos'taki öğrenci programınızı görmek için PDF belgesini tıklayın. .
Veliler, bildirim sayfalarına erişmek için CPS tarafından verilen kimlik/şifreyi kullanacaktır.
Öğrencinizin bilgilerini görmek için öğrenci bilgi sistemimizde öğrencinin Koruyucusu olarak
işaretlenmeniz gerekir.

