Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin tha cho bất kỳ lỗi
nào.
6-29-20
Các gia đình CPS thân mến:
Kể từ việc phát hành các kế hoạch của trường công lập Columbia để mở lại vào mùa thu, đã có nhiều
cuộc thảo luận về mặt nạ. Kế hoạch phát hành vào ngày 22 tháng 6 khuyến khích việc đeo mặt
nạ. Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ gia đình, giáo viên, lãnh đạo và nhân viên. Chúng tôi đã xử lý
những gì đã được chia sẻ với chúng tôi. Sau khi thảo luận nhiều, huyện sẽ mong đợi học sinh đeo mặt
nạ, và chúng tôi tôn trọng và hiểu rằng sẽ có miễn là không phải tất cả học sinh sẽ có thể đeo mặt nạ.
Hội đồng thành phố sẽ được xem xét một sắc lệnh có thể ủy nhiệm đeo mặt nạ. Nếu được thông qua,
huyện sẽ tuân theo giáo lễ và tìm kiếm sự hướng dẫn về miễn trừ có thể áp dụng.
Huyện tiếp tục theo dõi vi rút và thực hiện điều chỉnh khi mọi thứ thay đổi. Đây là kế hoạch của ngày 29
tháng 6.
Với sự điều chỉnh này, học khu cũng mở rộng thời hạn để lựa chọn hướng dẫn trực tuyến hoặc trong
người vào mùa thu đến ngày 6 tháng 7. Các gia đình có thể gửi lại bảng câu hỏi đăng ký của họ và hệ
thống sẽ giữ lại các phản hồi mới nhất được gửi.
Huyện sẽ tiếp tục đăng và cập nhật thông tin về việc mở lại vào mùa thu tại www.cpsk12.org/fall2020.
Bạn có thể hoàn thành các câu hỏi ở đây: https://web.cpsk12.org/Survey/login.php hoặc đăng nhập vào
các CPS gia đình cổng sau đó chọn biểu tượng đăng ký năm 2020 – 2021.
Bạn sẽ cần ID người giám hộ và mật khẩu của mình. Người giám hộ đã được gửi một tin nhắn nhắc nhở
với ID người giám hộ của họ tuần cuối cùng để giúp hoàn thành các câu hỏi. Ngoài ra, ID sinh viên của
con bạn cũng giống như số bữa ăn trưa của trẻ.
Người giám hộ đăng nhập lần đầu tiên cho một hệ thống CPS sử dụng email trên hồ sơ với huyện là mật
khẩu của họ. Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào một hệ thống CPS, bạn sẽ được nhắc thay đổi mật
khẩu của bạn tại thời gian đó. Huyện không biết mật khẩu mới của bạn. Nếu bạn đã thiết lập khôi phục
mật khẩu, bạn có thể khôi phục mật khẩu của mình thông qua liên kết quên mật khẩu của tôi nếu không
mật khẩu của bạn sẽ cần được đặt lại thông qua bộ phận trợ giúp CPS. 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 của tôi: https://Launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
nếu bạn cần hỗ trợ bổ sung hoặc có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận trợ giúp tại 573-214-3333.
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn và tiếp tục linh hoạt khi chúng tôi tiếp tục điều hướng những thách thức
của một đại dịch toàn cầu.
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