
Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin tha cho bất kỳ lỗi 
nào. 
 
6-22-20 
 
Các gia đình CPS thân mến: 
 
Đầu tháng này, trường công lập Columbia đã thông báo sẽ cung cấp cho gia đình một sự lựa 
chọn trong người hoặc hướng dẫn trực tuyến cho sự trở lại của chúng tôi vào mùa thu. 
 
Khu học chánh đã làm việc để phát triển một kế hoạch toàn diện cho cả hai lựa chọn và tài liệu 
kế hoạch và thông tin bổ sung, bao gồm các câu hỏi thường gặp, bây giờ đã có trên trang web 
của chúng tôi tại www.cpsk12.org/fall2020. 
 
Các gia đình sẽ cần phải chọn trực tuyến hoặc trên mạng bằng hoàn thành bảng câu hỏi đăng 
ký.  Nó phải được hoàn thành vào ngày 30 tháng 6, để cho phép các huyện thời gian để phát 
triển lịch trình học sinh và để làm cho các quyết định biên chế. 
 
Bạn có thể hoàn thành các câu hỏi ở đây: https://web.cpsk12.org/Survey/login.php 
 
Bạn sẽ cần ID người giám hộ và mật khẩu của mình.  Nếu bạn không biết ID và mật khẩu của 
bạn, bạn có thể sử dụng các liên kết dưới đây để giúp bạn. 
 
Quên ID của tôi: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#! 
Quên mật khẩu: https://Launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies 
 
Nếu bạn cần hỗ trợ bổ sung hoặc có thắc mắc về việc có thể đăng nhập để xem thông tin của 
học sinh, vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp tại 573-214-3333. 
 
Chúng tôi hiểu rằng đây là một quyết định quan trọng đối với gia đình.  Học khu sẽ tổ trợ một 
số hội thảo trên web zoom thông tin cho các gia đình để tìm hiểu thêm về các tùy chọn trực 
tuyến.  Nếu bạn không thể tham dự một trong các buổi họp trực tiếp, hội thảo cũng sẽ được ghi 
lại và có sẵn trên trang web của chúng tôi sau khi các buổi sống diễn ra. 
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Hội thảo về thu phóng tiểu học (K-5) 
23 tháng 6-tiểu học cha mẹ 
6:30 chiều Trung tâm thời gian 
chủ đề: 23 tháng 6 phiên cha mẹ tiểuhọc 
xin vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để 
tham gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/93770845531 

25 tháng 6-tiểu học cha mẹ  
 6:30 PM Trung tâm thời gian 
chủ đề: 25 tháng 6 phiên cha mẹ 
xin vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để 
tham gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/94703538741 

24 tháng 6-tiếng ả Rập loa 
5:00 giờ chiều 
chủ đề Trung tâm: trường công lập Columbia 
El Department-loa tiếng ả Rập-CPS kế hoạch 
2020-21 
vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/92913753199 

24 tháng 6-loa Tây Ban Nha 
7:00 chiều 
chủ đề Trung tâm: trường công lập Columbia 
El Department-loa Tây Ban Nha-CPS kế hoạch 
2020-21 
vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/95757162978 

 
Trung học (Trung và THPT 6-12) Hội thảo trực tuyến thu phóng 

23 tháng 6-phụ huynh trung học 
5:00 chiều chủ đề Trung tâm thời gian 
: Trung học ngày 23 tháng 6 webinar 
vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/91983489279 

25 tháng 6-phụ huynh trung học 
5:00 PM Trung tâm thời gian 
chủ đề: Trung học ngày 25 tháng 6 
vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/97611206029 

24 tháng 6-tiếng ả Rập loa 
5:00 giờ chiều 
chủ đề Trung tâm: trường công lập Columbia 
El Department-  
 loa tiếng ả Rập-CPS kế hoạch 2020-21 
vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/92913753199 

24 tháng 6-loa Tây Ban Nha 
7:00 chiều 
chủ đề Trung tâm: trường công lập Columbia 
El Department-  
 loa Tây Ban Nha-CPS kế hoạch 2020-21 
vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tham 
gia webinar:  
 https://cpsk12.zoom.US/j/95757162978 

 
Tính đến ngày 22 tháng 6, đây là kế hoạch của chúng tôi. Khi mùa hè tiến triển, chúng tôi sẽ tiếp 
tục giữ liên lạc chặt chẽ với sở y tế hạt Columbia/Boone. Nếu kế hoạch của chúng tôi cho năm 
học 2020-21 cần phải thay đổi, chúng tôi sẽ truyền đạt những thay đổi này cho gia đình. 
 
Cảm ơn bạn đã tiếp tục kiên nhẫn và hỗ trợ của bạn. 
 
Trường công lập Columbia 
1818 W. worley Street 
Columbia, MO 65203  
 www.cpsk12.org  | www.cpsk12.org/fall2020 
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