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What are the office hours of my child’s school and the USD 265 District Office? 

Beginning Monday, March 30, 2020, to reinforce the concepts and best practice associated with social 

distancing, the district will limit walk-in traffic to each of our schools and the USD 265 District Office. 

However, the district will have a person from each building answering phones from 9:00am-3:00 pm, 

Monday-Friday to address any questions or needs you may have. In the event the person is busy when 

you call, please leave a voicemail and someone will get back with you before 3:00 pm the same day. The 

district will follow this plan through April 10, 2020 and make adjustments as needed. 

 

What is the best way for parents and students to communicate with school staff? 

The best way for parents and students to communicate with teachers and school staff is through email. 

You can find staff email addresses by visiting www.goddardusd.com, clicking “Schools” to find your 

child’s school, and then clicking the “Faculty/Staff” drop-down menu. To email USD 265 District Office 

Administration, please visit www.goddardusd.com, click “About” and then click “Administration 

Directory”.  

All USD 265 teachers and staff are prohibited from communicating one on one with students. Teachers 

and other staff members may communicate virtually with groups of students or through phone calls 

with someone else present on the call. A second adult will be included in any email communication 

between a staff member and a student.  

 

I completed the technology survey indicating that my child(ren) do not have access to a 

desktop, laptop, or Chromebook at home. When and where do I go to pick up a device(s) for 

my child(ren)? 

The district is distributing Chromebooks on Sunday, March 29, 2020 from 3:00-5:00 pm at your child’s 

school. If you completed the technology survey that was sent out earlier this week and indicated that 

your child(ren) need a school device(s), please plan to pick up these items on Sunday, March 29, 2020 

between 3:00-5:00 pm. If you did not complete the survey, your child’s school will be contacting you 

next week to inquire about your technology needs. 

 

Who do I contact if there are technical issues with the school issued Chromebook my child is 

utilizing? 

If your child was issued a Chromebook through the school, please refer to the Continuous Learning 

Agreement for information on how to contact tech support.  

 

 

http://www.goddardusd.com/
http://www.goddardusd.com/
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Who do I contact if there are technical issues with a personal device that my child is utilizing 

for continuous learning? 

Please email support@goddardusd.com for help resolving any issues you may have with a device. This 

account will be monitored between the hours of 8:00 am-3:00 pm, Monday-Friday. 

 

What should families do if they do not have internet access at home? 

Teachers will work with parents to provide different types of learning opportunities for students 

depending on the needs of the family. 

 

What happens if our internet goes down and we can’t access classroom materials online? 

Please contact your child’s teacher if you are not able to access the class content online. If you are not 

able to email the teacher, please call the school office between 9:00 am – 3:00 pm. The school will help 

connect you with the teacher. 

 

Where can I go to find resources to help support my child? 

There will be a link on the district’s main webpage www.goddardusd.com that will have resources for 

your child.  When you click on the link you will be able to navigate to your child’s school and find the 

necessary resources needed to help support them in our continuous learning model. This website will be 

updated weekly, as the district adds resources throughout the next 8 weeks. 

 

Will my child still earn a grade during this time of continuous learning? 

Due to the nature of how instruction and content is delivered during this time and through guidance 

from the Kansas Department of Education, the district is moving to a competency based system. The 

goal during this time is to help ensure your child has acquired the skills and knowledge he/she needs to 

complete his/her current grade level and be prepared for the next school year. 

Pre-K-8th grade students will not receive grades during this time. Teachers will provide guidance and 

feedback on all learning activities students complete, however, a letter grade will not be given. 

Overall grades for EHS and GHS students are essentially “frozen” as of March 12, 2020. However, 

students have the opportunity to raise their grade during the next several weeks. Teachers will be 

grading each assignment and providing guidance and feedback on all completed assignments. If the 

score on the assignment helps improve the student’s overall grade, the score will be counted. If the 

score on the assignment drops the student’s overall grade, the score will not be counted. A student’s 

overall grade for the class will not be any lower than it was on March 12, 2020. While grades will not be  

mailto:support@goddardusd.com
http://www.goddardusd.com/
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lowered, a student will still need to make academic progress to meet the competency requirements to 

earn full credit for the course and advance to the next course the following year.  

Students attending Goddard Academy are already working with an online competency based program 

known as Edgenuity; therefore, grades will not be “frozen” for these students. Students at Goddard 

Academy will continue working through the competencies in Edgenuity and their grades will reflect the 

progress they have made towards these competencies. 

There are several high school students currently enrolled in dual-credit courses with their high school 

teacher. The colleges are working with teachers on a plan to continue to provide dual-credit 

opportunities for students currently enrolled in dual-credit courses. Some dual-credit courses require  a 

great deal of hands-on learning which is difficult to deliver in an online learning environment; therefore, 

the district may not be able to offer dual-credit for some courses. Teachers will be communicating with 

parents next week regarding whether or not the course can still be taken for dual credit. 

 

What is the expected time for my child to spend learning each day? 

The Kansas State Department of Education Continuous Learning Task Force recommends the following 

guidelines for student learning each day: 

Pre-K – 30 minutes 

Grade K-1 – 45 minutes 

Grades 2-3 – 60 minutes 

Grades 4-5 – 90 minutes 

Grades 6-12 – 30 minutes per teacher (3 hours maximum each day) 
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¿Cuáles son las horas de oficina de la escuela de mi hijo y la oficina de distrito de USD 265? 

A partir del lunes 30 de marzo de 2020, para reforzar los conceptos y las mejores prácticas asociadas con 

el distanciamiento social, el distrito limitará el tráfico de entrada a cada una de nuestras escuelas y la 

Oficina de Distrito de USD 265. Sin embargo, el distrito tendrá una persona de cada edificio que 

contestará los teléfonos de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, para responder cualquier pregunta 

o necesidad que pueda tener. En caso de que la persona esté ocupada cuando llame, deje un mensaje 

de voz y alguien se comunicará con usted antes de las 3:00 p. M. Del mismo día. El distrito seguirá este 

plan hasta el 10 de abril de 2020 y hará los ajustes necesarios. 

 

¿Cuál es la mejor manera para que los padres y los estudiantes se comuniquen con el personal de la 

escuela? 

La mejor manera para que los padres y los estudiantes se comuniquen con los maestros y el personal 

escolar es a través del correo electrónico. Puede encontrar las direcciones de correo electrónico del 

personal visitando www.goddardusd.com, haciendo clic en "Escuelas" para encontrar la escuela de su 

hijo y luego haciendo clic en el menú desplegable "Facultad / Personal". Para enviar un correo 

electrónico a la Administración de la Oficina del Distrito de USD 265, visite www.goddardusd.com, haga 

clic en "Acerca de" y luego haga clic en "Directorio de Administración". 

Todos los maestros y el personal de USD 265 tienen prohibido comunicarse uno a uno con los 

estudiantes. Los maestros y otros miembros del personal pueden comunicarse virtualmente con grupos 

de estudiantes o mediante llamadas telefónicas con alguien más presente en la llamada. Se incluirá un 

segundo adulto en cualquier comunicación por correo electrónico entre un miembro del personal y un 

estudiante. 

 

Completé la encuesta de tecnología que indica que mis hijos no tienen acceso a una computadora de 

escritorio, computadora portátil o Chromebook en casa. ¿Cuándo y dónde voy a recoger un 

dispositivo para mis hijos? 

El distrito distribuirá Chromebooks el domingo 29 de marzo de 2020 de 3:00 a 5:00 p.m. en la escuela de 

su hijo. Si completó la encuesta de tecnología que se envió a principios de esta semana e indicó que su 

(s) hijo (s) necesitan uno o más dispositivos escolares, planee recoger estos artículos el domingo 29 de 

marzo de 2020 entre las 3: 00-5: 00 pm. Si no completó la encuesta, la escuela de su hijo se comunicará 

con usted la próxima semana para preguntarle sobre sus necesidades tecnológicas. 

 

¿Con quién me comunico si hay problemas técnicos con el Chromebook emitido por la escuela que mi 

hijo está utilizando? 

Si su hijo recibió un Chromebook a través de la escuela, consulte el Acuerdo de aprendizaje continuo 

para obtener información sobre cómo ponerse en contacto con el soporte técnico. 
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¿Con quién me comunico si hay problemas técnicos con un dispositivo personal que mi hijo está 

utilizando para el aprendizaje continuo? 

Envíe un correo electrónico a support@goddardusd.com para obtener ayuda para resolver cualquier 

problema que pueda tener con un dispositivo. Esta cuenta será monitoreada entre las 8:00 a.m. y las 

3:00 p.m., de lunes a viernes. 

 

¿Qué deben hacer las familias si no tienen acceso a internet en casa? 

Los maestros trabajarán con los padres para proporcionar diferentes tipos de oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes, según las necesidades de la familia. 

 

¿Qué sucede si nuestro Internet se cae y no podemos acceder a los materiales del aula en línea? 

Comuníquese con el maestro de su hijo si no puede acceder al contenido de la clase en línea. Si no 

puede enviarle un correo electrónico al maestro, llame a la oficina de la escuela entre las 9:00 a.m. y las 

3:00 p.m. La escuela te ayudará a conectarte con el maestro. 

 

¿Dónde puedo encontrar recursos para ayudar a mantener a mi hijo? 

Habrá un enlace en la página web principal del distrito www.goddardusd.com que tendrá recursos para 

su hijo. Cuando haga clic en el enlace, podrá navegar a la escuela de su hijo y encontrar los recursos 

necesarios para ayudarlo en nuestro modelo de aprendizaje continuo. Este sitio web se actualizará 

semanalmente, ya que el distrito agrega recursos durante las próximas 8 semanas. 

 

¿Mi hijo aún obtendrá una calificación durante este tiempo de aprendizaje continuo? 

Debido a la naturaleza de cómo se entrega la instrucción y el contenido durante este tiempo y a través 

de la orientación del Departamento de Educación de Kansas, el distrito se está moviendo a un sistema 

basado en competencias. El objetivo durante este tiempo es ayudar a asegurar que su hijo haya 

adquirido las habilidades y el conocimiento que necesita para completar su nivel de grado actual y estar 

preparado para el próximo año escolar. 

Los estudiantes de Pre-K-8º grado no recibirán calificaciones durante este tiempo. Los maestros 

proporcionarán orientación y comentarios sobre todas las actividades de aprendizaje que los 

estudiantes completen, sin embargo, no se dará una calificación de letra. 

Las calificaciones generales para los estudiantes de EHS y GHS están esencialmente "congeladas" a partir 

del 12 de marzo de 2020. Sin embargo, los estudiantes tienen la oportunidad de aumentar su 

calificación durante las próximas semanas. Los maestros calificarán cada tarea y proporcionarán 

orientación y comentarios sobre todas las tareas completadas. Si el puntaje en la tarea ayuda a mejorar 

la calificación general del estudiante, se contará el puntaje. Si el puntaje en la tarea cae la calificación 

general del estudiante, el puntaje no se contará. La calificación general de un estudiante para la clase no 



FAQ – Parents 
03.27.2020 

6 

será inferior a la del 12 de marzo de 2020. Mientras que las calificaciones no serán bajado, un estudiante 

aún tendrá que hacer un progreso académico para cumplir con los requisitos de competencia para 

obtener crédito completo para el curso y avanzar al siguiente curso el año siguiente. 

Los estudiantes que asisten a la Academia Goddard ya están trabajando con un programa en línea 

basado en competencias conocido como Edgenuity; por lo tanto, las calificaciones no serán 

"congeladas" para estos estudiantes. Los estudiantes de la Academia Goddard continuarán trabajando a 

través de las competencias en Edgenuity y sus calificaciones reflejarán el progreso que han logrado hacia 

estas competencias. 

Actualmente hay varios estudiantes de secundaria matriculados en cursos de doble crédito con su 

maestro de secundaria. Las universidades están trabajando con los maestros en un plan para continuar 

brindando oportunidades de crédito doble para los estudiantes actualmente matriculados en cursos de 

crédito doble. Algunos cursos de doble crédito requieren una gran cantidad de aprendizaje práctico que 

es difícil de impartir en un entorno de aprendizaje en línea; por lo tanto, es posible que el distrito no 

pueda ofrecer doble crédito para algunos cursos. Los maestros se comunicarán con los padres la 

próxima semana con respecto a si el curso todavía se puede tomar para crédito doble. 

 

¿Cuál es el tiempo esperado para que mi hijo pase aprendiendo cada día? 

El Grupo de Trabajo de Aprendizaje Continuo del Departamento de Educación del Estado de Kansas 

recomienda las siguientes pautas para el aprendizaje de los estudiantes cada día: 

Pre-K - 30 minutos 

Grado K-1 - 45 minutos 

Grados 2-3 - 60 minutos 

Grados 4-5 - 90 minutos 

Grados 6-12 - 30 minutos por maestro (3 horas máximo cada día) 
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Giờ làm việc của trường con tôi và Văn phòng quận 265 là bao nhiêu? 

Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020, để củng cố các khái niệm và thực tiễn tốt nhất liên quan 

đến việc phân tán xã hội, khu học chánh sẽ hạn chế giao thông đi bộ đến từng trường học của chúng tôi 

và Văn phòng Quận 265 USD. Tuy nhiên, khu học chánh sẽ có một người từ mỗi tòa nhà trả lời điện 

thoại từ 9:00 sáng đến 3:00 chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu để giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu nào bạn có 

thể có. Trong trường hợp người đó bận khi bạn gọi, vui lòng để lại một thư thoại và ai đó sẽ liên lạc lại 

với bạn trước 3 giờ chiều cùng ngày. Học khu sẽ theo kế hoạch này đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2020 

và điều chỉnh khi cần thiết. 

 

Cách tốt nhất để phụ huynh và học sinh giao tiếp với nhân viên nhà trường là gì? 

Cách tốt nhất để phụ huynh và học sinh giao tiếp với giáo viên và nhân viên nhà trường là qua email. 

Bạn có thể tìm địa chỉ email của nhân viên bằng cách truy cập www.goddardusd.com, nhấp vào Trường 

học trực tuyến để tìm trường con của bạn, và sau đó nhấp vào menu thả xuống của Khoa Khoa / Nhân 

viên. Để gửi email cho Cục Quản lý Văn phòng Quận 265, vui lòng truy cập www.goddardusd.com, nhấp 

vào Giới thiệu về Giới tính và sau đó nhấp vào Thư mục Quản trị Thư mục. 

Tất cả giáo viên và nhân viên USD 265 đều bị cấm giao tiếp từng người một với học sinh. Giáo viên và 

nhân viên khác có thể giao tiếp hầu như với các nhóm học sinh hoặc thông qua các cuộc gọi điện thoại 

với người khác có mặt trong cuộc gọi. Một người lớn thứ hai sẽ được đưa vào bất kỳ liên lạc qua email 

nào giữa nhân viên và học sinh. 

 

Tôi đã hoàn thành khảo sát công nghệ chỉ ra rằng (các) con tôi không có quyền truy cập vào máy tính 

để bàn, máy tính xách tay hoặc Chromebook ở nhà. Khi nào và ở đâu tôi sẽ nhận một thiết bị cho (các) 

thiết bị của con tôi? 

Học khu đang phân phát Chromebook vào Chủ nhật, ngày 29 tháng 3 năm 2020 từ 3: 00-5: 00 tại trường 

con của bạn. Nếu bạn đã hoàn thành khảo sát công nghệ được gửi vào đầu tuần này và cho biết rằng 

(các) con bạn cần (các) thiết bị trường học, vui lòng lên kế hoạch để nhận các mục này vào Chủ nhật, 

ngày 29 tháng 3 năm 2020 trong khoảng thời gian từ 3: 00-5: 00:00 Nếu bạn không hoàn thành khảo sát, 

trường học con của bạn sẽ liên lạc với bạn vào tuần tới để hỏi về nhu cầu công nghệ của bạn. 

 

Tôi phải liên hệ với ai nếu có vấn đề kỹ thuật với trường do Chromebook cấp mà con tôi đang sử 

dụng? 

Nếu con bạn được cấp Chromebook qua trường, vui lòng tham khảo Thỏa thuận học tập liên tục để biết 

thông tin về cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật. 
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Tôi phải liên hệ với ai nếu có vấn đề kỹ thuật với thiết bị cá nhân mà con tôi đang sử dụng để học liên 

tục? 

Vui lòng gửi email tới support@goddardusd.com để được trợ giúp giải quyết mọi vấn đề bạn có thể gặp 

phải với một thiết bị. Tài khoản này sẽ được theo dõi trong khoảng thời gian từ 8:00 sáng đến 3:00 

chiều, thứ Hai-thứ Sáu. 

 

Gia đình nên làm gì nếu không có truy cập internet ở nhà? 

Giáo viên sẽ làm việc với phụ huynh để cung cấp các loại cơ hội học tập khác nhau cho học sinh tùy 

thuộc vào nhu cầu của gia đình. 

 

Điều gì xảy ra nếu internet của chúng tôi bị sập và chúng tôi có thể truy cập các tài liệu lớp học trực 

tuyến? 

Vui lòng liên hệ với giáo viên dạy con của bạn nếu bạn không thể truy cập nội dung lớp học trực tuyến. 

Nếu bạn không thể gửi email cho giáo viên, xin vui lòng gọi cho văn phòng trường trong khoảng 9:00 

sáng - 3:00 chiều. Nhà trường sẽ giúp kết nối bạn với giáo viên. 

 

Tôi có thể đi đâu để tìm tài nguyên giúp hỗ trợ cho con? 

Sẽ có một liên kết trên trang web chính của huyện www.goddardusd.com sẽ có tài nguyên cho con bạn. 

Khi bạn nhấp vào liên kết, bạn sẽ có thể điều hướng đến trường con của bạn và tìm các tài nguyên cần 

thiết để giúp hỗ trợ chúng trong mô hình học tập liên tục của chúng tôi. Trang web này sẽ được cập nhật 

hàng tuần, vì học khu bổ sung các nguồn lực trong suốt 8 tuần tới. 

 

Con tôi vẫn sẽ kiếm được một lớp trong thời gian học liên tục này? 

Do tính chất của cách thức giảng dạy và nội dung được cung cấp trong thời gian này và thông qua hướng 

dẫn từ Bộ Giáo dục Kansas, khu học chánh đang chuyển sang một hệ thống dựa trên năng lực. Mục tiêu 

trong thời gian này là giúp đảm bảo con bạn có được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để hoàn thành 

cấp lớp hiện tại và chuẩn bị cho năm học tiếp theo. 

Học sinh lớp 8-K-8 sẽ không nhận được điểm trong thời gian này. Giáo viên sẽ cung cấp hướng dẫn và 

phản hồi về tất cả các hoạt động học tập mà học sinh hoàn thành, tuy nhiên, một lớp thư sẽ không được 

cung cấp. 

Điểm tổng thể cho học sinh EHS và GHS về cơ bản là đông lạnh Hồi giáo vào ngày 12 tháng 3 năm 2020. 

Tuy nhiên, học sinh có cơ hội nâng điểm trong vài tuần tới. Giáo viên sẽ được chấm điểm từng bài tập và 

cung cấp hướng dẫn và phản hồi về tất cả các bài tập đã hoàn thành. Nếu điểm trên bài tập giúp cải 

thiện điểm tổng thể của học sinh, điểm sẽ được tính. Nếu điểm trên bài tập giảm điểm tổng thể của học 

sinh, điểm sẽ không được tính. Một học sinh lớp tổng thể cho lớp sẽ không thấp hơn so với ngày 12 

tháng 3 năm 2020. Trong khi các lớp sẽ không được hạ xuống, một sinh viên sẽ vẫn cần phải đạt được 
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tiến bộ học tập để đáp ứng các yêu cầu về năng lực để kiếm được tín dụng đầy đủ cho khóa học và tiến 

tới khóa tiếp theo vào năm sau. 

Học sinh theo học tại Học viện Goddard đã làm việc với một chương trình dựa trên năng lực trực tuyến 

được gọi là Edgenuity; do đó, điểm số sẽ không được đông lạnh đối với những học sinh này. Học sinh tại 

Học viện Goddard sẽ tiếp tục làm việc thông qua các năng lực trong Edgenuity và điểm số của họ sẽ 

phản ánh sự tiến bộ mà họ đã đạt được đối với các năng lực này. 

Có một số học sinh trung học hiện đang theo học các khóa học tín dụng kép với giáo viên trung học của 

họ. Các trường đại học đang làm việc với các giáo viên về kế hoạch tiếp tục cung cấp các cơ hội tín dụng 

kép cho sinh viên hiện đang theo học các khóa học tín dụng kép. Một số khóa học tín dụng kép đòi hỏi 

rất nhiều học tập thực hành, rất khó để cung cấp trong môi trường học tập trực tuyến; do đó, khu học 

chánh có thể không cung cấp tín dụng kép cho một số khóa học. Giáo viên sẽ liên lạc với phụ huynh vào 

tuần tới về việc liệu khóa học có còn được thực hiện cho tín dụng kép hay không. 

 

Thời gian dự kiến cho con tôi dành cho việc học mỗi ngày là gì? 

Lực lượng đặc nhiệm học tập liên tục của Bộ giáo dục tiểu bang Kansas khuyến nghị các hướng dẫn sau 

đây cho học sinh học tập mỗi ngày: 

Pre-K - 30 phút 

Lớp K-1 - 45 phút 

Lớp 2-3 - 60 phút 

Lớp 4-5 - 90 phút 

Lớp 6-12 - 30 phút mỗi giáo viên (tối đa 3 giờ mỗi ngày) 


