
 

 

Goddard Public Schools High School Families,  

Goddard Public Schools has been grateful the last seven months to be able to offer our high school 
students an every other day onsite hybrid learning model and a 100% remote learning option. We 
believe the consistency of maintaining the learning models throughout the school year have been a 
benefit to our students and is the result of a strong partnership between students, staff, and families. 
 
On March 3rd, the Kansas Senate passed Senate Bill 235 stating: 
 
“Notwithstanding any other provision of law to the contrary, on and after March 26, 2021, for school 
year 2020-2021 and each school year thereafter, every school district in this state shall provide a full-
time, in person attendance option for every student enrolled in kindergarten or grades one through 12 in 
such school district.” 
 
It had been our plan to provide every day onsite learning for high school students in April, so the passing 
of the Senate Bill has changed this timeline. Throughout the pandemic giving families the choice to 
select the best learning model for their student(s) has been very important. With this transition we will 
continue to provide multiple options for student learning platforms. 
 
For 9th and 10th grade students it is the recommendation of the school district to have all students 
currently in the hybrid model return to full onsite learning on March 26, 2021. However, if you would 
like your child to continue in the hybrid model the remainder of this school year you can make that 
selection within the form below. 
 
For 11th and 12th grade students we have found throughout this school year that the hybrid model has 
offered many of our students a learning platform that has given them the opportunity to learn and 
practice the time management and organizational skills needed to be successful after graduating from 
high school. Therefore, if you feel the hybrid model has worked well for your child we would 
recommend juniors and seniors finish the year in this model and you can make this selection in the form 
below. If you prefer your junior / senior to attend each day, that also is an option. 
 
As the number of onsite high school students increase, the ability to social distance will be diminished. 
We will continue with our other mitigation strategies such as masking, reduced travel throughout the 
building, and hand washing. Two of the primary areas of concern will be bus transportation and lunch. If 
you are currently not utilizing the school transportation or food service programs and this has worked 
well for your family, we would ask that you continue this practice. 
 
If you are wanting to change from or to the 100% remote learning option, please contact your 
building principal. 
 



 

 

If you are wanting your child to transition from hybrid to attending each day onsite starting 
March 26, 2021, you DO NOT need to complete this form. 
 
If you are wanting your child to remain in the hybrid learning model please complete this form by 
2:00 PM on Thursday, March 11th. 

https://forms.gle/nbCqEJ4GTFhcWX1x8 

Thank you for your continued support. 

Dane Baxa 
Director of Community Relations 
USD 265 Goddard Public Schools 
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Familias de escuelas secundarias de las escuelas públicas de Goddard, 
 
Las Escuelas Públicas de Goddard han estado agradecidos durante los últimos siete meses por poder ofrecer a 
nuestros estudiantes de secundaria un modelo de aprendizaje híbrido in situ cada dos días y una opción de 
aprendizaje 100% remoto. Creemos que la consistencia de mantener los modelos de aprendizaje a lo largo del año 
escolar ha sido un beneficio para nuestros estudiantes y es el resultado de una sólida asociación entre los 
estudiantes, el personal y las familias. 
 
El 3 de marzo, el Senado de Kansas aprobó el Proyecto de Ley Senatorial 235 que establece: 
 
“Sin perjuicio de cualquier otra disposición de la ley que indique lo contrario, a partir del 26 de marzo de 2021, 
para el año escolar 2020-2021 y cada año escolar a partir de entonces, cada distrito escolar en este estado deberá 
proporcionar una opción de asistencia en persona a tiempo completo para todos los estudiantes inscritos en el 
jardín de infantes o en los grados uno al 12 en dicho distrito escolar ". 
 
Nuestro plan había sido proporcionar aprendizaje en el lugar todos los días para los estudiantes de secundaria en 
abril, por lo que la aprobación del Proyecto de Ley del Senado ha cambiado esta línea de tiempo. A lo largo de la 
pandemia, ha sido muy importante dar a las familias la opción de seleccionar el mejor modelo de aprendizaje para 
sus estudiantes. Con esta transición, continuaremos brindando múltiples opciones para las plataformas de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Para los estudiantes de noveno y décimo grado, es la recomendación del distrito escolar que todos los estudiantes 
que actualmente están en el modelo híbrido regresen al aprendizaje completo en el sitio el 26 de marzo de 2021. 
Sin embargo, si desea que su hijo continúe en el modelo híbrido, el resto de este año escolar puede hacer esa 
selección dentro del formulario a continuación. 
 
Para los estudiantes de 11 ° y 12 ° grado, hemos descubierto a lo largo de este año escolar que el modelo híbrido 
ha ofrecido a muchos de nuestros estudiantes una plataforma de aprendizaje que les ha brindado la oportunidad de 
aprender y practicar la gestión del tiempo y las habilidades organizativas necesarias para tener éxito después de 
graduarse de la escuela superior. colegio. Por lo tanto, si cree que el modelo híbrido le ha funcionado bien a su 
hijo, le recomendamos que los estudiantes de tercer y cuarto año terminen el año en este modelo y puede hacer 
esta selección en el siguiente formulario. Si prefiere que su junior / senior asista todos los días, esa también es una 
opción. 
 
A medida que aumente el número de estudiantes de secundaria en el lugar, la capacidad de distanciarse 
socialmente disminuirá. Continuaremos con nuestras otras estrategias de mitigación, como enmascaramiento, 
reducción de viajes por todo el edificio y lavado de manos. Dos de las principales áreas de preocupación serán el 
transporte en autobús y el almuerzo. Si actualmente no está utilizando el transporte escolar o los programas de 
servicio de alimentos y esto ha funcionado bien para su familia, le pedimos que continúe con esta práctica. 
 
Si desea cambiar desde o hacia la opción de aprendizaje 100% remoto, comuníquese con el director de su escuela. 
 



 

 

Si desea que su hijo haga la transición de híbrido a que asista todos los días en el sitio a partir del 26 de marzo de 
2021, NO es necesario que complete este formulario. 
 
Si desea que su hijo permanezca en el modelo de aprendizaje híbrido, complete este formulario antes de las 2:00 
p. M. Del jueves 11 de marzo. 
 
https://forms.gle/nbCqEJ4GTFhcWX1x8  
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
USD 265 Escuelas públicas de Goddard 
 
En un esfuerzo por apoyar a nuestra población cultural y lingüísticamente diversa, la información anterior o 
adjunta se ha traducido con Google Translate. Al igual que con cualquier traducción automática, la 
conversión no es sensible al contexto y es posible que no convierta completamente el texto en su significado 
previsto. Las Escuelas Públicas de Goddard no pueden garantizar la precisión del texto convertido ni somos 
responsables de los problemas resultantes. Gráficos con texto, archivos PDF y las aplicaciones especiales no se 
pueden traducir. 
 
In an effort to support our culturally and linguistically diverse population, the above or attached 
information has been translated using Google Translate. As with any machine translation, the 
conversion is not contextsensitive and may not fully convert text into its intended meaning. Goddard 
Public Schools cannot guarantee the accuracy of the converted text nor are we liable for any 
resulting issues. Graphics with text, PDF files and special applications may not be translated. 
 
  

https://forms.gle/nbCqEJ4GTFhcWX1x8


 

 

 
Gia đình trung học trường công lập Goddard, 
 
Trường Công lập Goddard đã rất biết ơn trong bảy tháng qua khi có thể cung cấp cho học sinh trung học của 
chúng tôi một mô hình học tập kết hợp tại chỗ hàng ngày và một lựa chọn học tập từ xa 100%. Chúng tôi tin rằng 
sự nhất quán của việc duy trì các mô hình học tập trong suốt năm học là một lợi ích cho học sinh của chúng tôi và 
là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa học sinh, nhân viên và gia đình. 
 
Vào ngày 3 tháng 3, Thượng viện Kansas đã thông qua Dự luật Thượng viện 235 nêu rõ: 
 
“Bất chấp bất kỳ quy định nào khác của luật ngược lại, vào và sau ngày 26 tháng 3 năm 2021, cho năm học 2020-
2021 và mỗi năm học sau đó, mọi khu học chánh trong tiểu bang này sẽ cung cấp tùy chọn đi học trực tiếp, toàn 
thời gian cho mọi học sinh ghi danh học mẫu giáo hoặc từ lớp một đến lớp 12 trong khu học chánh đó. ” 
 
Chúng tôi đã có kế hoạch cung cấp chương trình học tại chỗ hàng ngày cho học sinh trung học vào tháng 4, vì vậy 
việc thông qua Dự luật của Thượng viện đã thay đổi dòng thời gian này. Trong suốt đại dịch, việc cho các gia 
đình lựa chọn mô hình học tập tốt nhất cho (các) học sinh của họ là rất quan trọng. Với sự chuyển đổi này, chúng 
tôi sẽ tiếp tục cung cấp nhiều tùy chọn cho các nền tảng học tập của sinh viên. 
 
Đối với học sinh lớp 9 và lớp 10, khu học chánh đề nghị cho tất cả học sinh hiện đang học theo mô hình lai trở lại 
học tại chỗ hoàn toàn vào ngày 26 tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, nếu bạn muốn con mình tiếp tục theo mô hình 
lai thì phần còn lại của năm học này, bạn có thể thực hiện lựa chọn đó trong biểu mẫu dưới đây. 
 
Đối với học sinh lớp 11 và 12, chúng tôi nhận thấy trong suốt năm học này mô hình kết hợp đã cung cấp cho 
nhiều học sinh của chúng tôi một nền tảng học tập giúp các em có cơ hội học hỏi và thực hành các kỹ năng tổ 
chức và quản lý thời gian cần thiết để thành công sau khi tốt nghiệp trung học. trường học. Do đó, nếu bạn cảm 
thấy mô hình hybrid hoạt động tốt cho con mình, chúng tôi khuyên các đàn em và đàn anh kết thúc năm học với 
mô hình này và bạn có thể thực hiện lựa chọn này trong biểu mẫu bên dưới. Nếu bạn thích cấp dưới / cấp cao của 
mình tham dự mỗi ngày, đó cũng là một lựa chọn. 
 
Khi số lượng học sinh trung học tại chỗ tăng lên, khả năng về khoảng cách xã hội sẽ giảm đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
với các chiến lược giảm thiểu khác của mình như đeo mặt nạ, giảm việc đi lại trong tòa nhà và rửa tay. Hai trong 
số các lĩnh vực quan tâm chính sẽ là vận chuyển bằng xe buýt và ăn trưa. Nếu bạn hiện không sử dụng các 
chương trình vận chuyển của trường hoặc dịch vụ ăn uống và điều này đã hiệu quả với gia đình bạn, chúng tôi sẽ 
yêu cầu bạn tiếp tục thực hành này. 
 
Nếu bạn muốn thay đổi từ hoặc sang tùy chọn học từ xa 100%, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng của tòa nhà của 
bạn. 
 
Nếu bạn muốn con mình chuyển từ dạng lai sang đi học tại chỗ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2021, 
bạn KHÔNG cần phải điền vào biểu mẫu này. 
 



 

 

Nếu bạn muốn con mình tiếp tục theo học mô hình học tập kết hợp, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này trước 2:00 
chiều Thứ Năm, ngày 11 tháng 3. 
 
https://forms.gle/nbCqEJ4GTFhcWX1x8  
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
265 USD Trường công lập Goddard 
 
Trong nỗ lực hỗ trợ cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của chúng ta, thông tin ở trên hoặc đính kèm 
đã được dịch bằng Google Dịch. Như với bất kỳ bản dịch máy nào, việc chuyển đổi không phân biệt ngữ cảnh 
và có thể không chuyển đổi hoàn toàn văn bản thành ý nghĩa dự kiến của nó. Trường Công lập Goddard 
không thể đảm bảo tính chính xác của văn bản được chuyển đổi cũng như chúng tôi không chịu trách nhiệm 
về bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Đồ họa với văn bản, tệp PDF và các ứng dụng đặc biệt có thể không được dịch. 
 
In an effort to support our culturally and linguistically diverse population, the above or attached 
information has been translated using Google Translate. As with any machine translation, the 
conversion is not contextsensitive and may not fully convert text into its intended meaning. Goddard 
Public Schools cannot guarantee the accuracy of the converted text nor are we liable for any 
resulting issues. Graphics with text, PDF files and special applications may not be translated. 
 
 

https://forms.gle/nbCqEJ4GTFhcWX1x8

