
Điều này đã được dịch bằng cách sử dụng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. 
Xin tha cho bất kỳ lỗi nào. 

Thân yêu Trung và trường trung học gia đình: 

Trường công lập Columbia đã bắt đầu chuẩn bị cho năm học 2020-2021. 

Hàng năm, phụ huynh/người giám hộ phải hoàn tất đăng ký Cập Nhật và gia đình đăng ký kết 
nối. Điều này hiện đang được thực hiện trực tuyến. 

Để bắt đầu, hãy đăng nhập vào cổng thông tin CPS Families  bằng ID và mật khẩu của người 
giám hộ có 6 chữ số được cấp CPS. 

Nếu cần thiết, người giám hộ ID và/hoặc mật khẩu (thông thường địa chỉ email của bạn) có thể 
tìm thấy thông tin tại đây: www.cpsk12.org/familyupdate. 

• Quên ID của bạn: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
• Quên mật khẩu: https://Launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 

Trong cổng thông tin CPS Families, bạn sẽ có quyền truy cập vào: 

• Người giám hộ lời cảm ơn 
• Đăng ký học Cập Nhật 
• 2020-21 yeAR lịch trình (có sẵn 18 tháng tám, 2020, thông qua CPS gia đình Portal) 

Hướng dẫn bổ sung để giúp bạn cũng được đính kèm.  Để có hỗ trợ kỹ thuật với bản cập nhật 
đăng ký hoặc cổng thông tin CPS Families, vui lòng liên hệ với bộ phận helpdesk của CPS tại  
helpdesk@cpsk12.org  hoặc 573-214-3333. 

Chúng tôi mong muốn trở lại sau cùng các tòa nhà trường học của chúng tôi và không thể chờ 
đợi để chào đón bạn trở lại. 

Ở an toàn và khỏe mạnh,  
  
Columbia công Schools1818 W. worley streetcolumbia, MO 65203  
 www.cpsk12.org   |   www.cpsk12.org/fall2020 

 

 

Điều này đã được dịch bằng cách sử dụng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin tha cho 
bất kỳ lỗi nào. 
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VIRTUAL SCHEDULE PICKUP: đăng ký Cập Nhật (Step3) thủ tục 

 

HƯỚNG DẪN CHO PHỤ HUYNH 

6-12 Back-2-trường  đăng ký Cập Nhật 

Trước khi bạn bắt đầu, nếu bạn đã có một sự thay đổi trong địa chỉ bạn sẽ cần bằng chứng về cư trú. 
Bằng chứng cư trú có thể là một hóa đơn tiện ích hiện tại Hiển thị địa chỉ của bạn, hợp đồng mua nhà, 
một thuê bất động sản hoặc thư có công chứng từ chủ sở hữu của nơi cư trú. 

Hoàn thành "2 ~ lời cảm ơn 6-12" và "3 ~đăng ký Cập Nhật 6-12. "  Bạn có thể xem sự tiến bộ của bạn 
bất cứ lúc nào bằng cách Sel" 4 ~ đăng ký quy trình 6-12. "  Sau khi tất cả các bước  được hoàn thành" 5 
~ xem lịch trình 6-12 "sẽ có ngày 18 tháng 8thứ. Tất cả các lịch trình học sinh sẽ có sẵn trong các cổng 
thông qua biểu tượng "5 ~ xem Schedule" ngày 23 tháng 8Rd. 

CHÚ ý: bạn có thể được yêu cầu của trình duyệt web của bạn để  cài đặt một "Classlink mở rộng trình duyệt"; hãy làm như vậy. 
Tiện ích mở rộng an toàn để sử dụng và cho phép cổng thông tin CPS Families tự động đăng nhập vào tài nguyên kỹ thuật số 
CPS. Người dùng Safari trên các thiết bị macOS có thể sẽ cần phải cấp quyền cho phần mở rộng ClassLink. 

"2 ~ lời cảm ơn 6-12,"  đọc và thừa nhận mỗi phần. Nhấp vào tiếp theo ở dưới cùng của màn hình để 
tiến tới phần tiếp theo. Nhấp vào gửi để hoàn tất quy trình. 

"3 ~ đăng ký Cập Nhật 6-12,"  vui lòng nhấp vào " Cập Nhật đăng ký" tab, sau đó bấm vào "mới"  để 
cập nhật đăng ký học sinh của bạn. Vui lòng xác nhận tất cả các trường bắt buộc là chính xác và nhấp vào 
"Tôi đồng ý" ở cuối ứng dụng để gửi.  Tất cả các thay đổi địa chỉ học sinh yêu cầu một hình ảnh kỹ 
thuật số đã tải lên của thuê hiện tại của bạn hoặc tiện ích (khí/điện/nước) hóa đơn trong phần ' tài 
liệu ' của biểu mẫu. 

"4 ~ đăng ký quy trình 6-12,"  kiểm tra tiến độ đăng ký của bạn để đảm bảo rằng bạn không thiếu 
thông tin. Nếu chấm là màu xanh lá cây, sau đó tất cả các biểu mẫu được gửi. Lịch trình của bạn sẽ có 
sẵn trongcổng thông tin của các gia đình CPS e lúc 9:00 sáng ngày 18 tháng 8th,  2020. Nếu một dấu chấm 
màu vàng, biểu mẫu được bắt đầu nhưng chưa hoàn thành và gửi. Nếu một dấu chấm là màu đỏ, bạn đã 
không bắt đầu quá trình. 

"5 ~ xem lịch trình 6-12,"  nhấp vào tài liệu PDF để  xem yolịch sinh viên của bạn vào ngày 18 tháng 8th. 

Người giám hộ sẽ sử dụng mã ID/mật khẩu của CPS để truy cập vào các trang thừa nhận. Bạn phải 
được gắn cờ là người giám hộ của học sinh trong hệ thống thông tin sinh viên của chúng tôi để xem 
thông tin của học sinh. 

 

 


