
 

 

Goddard Public Schools Families. 
 
Effective May 28th, 2021, the 2020-21 Goddard Public Schools Academic and Operation Plan will be rescinded 
and the related mitigation strategies will expire.  At this time, face coverings will become optional based on the 
individual needs and preferences of each student and their family.  
 
Due to the dedication and commitment of our students, staff, and community, the district has been able to offer 
students and their families in-person, hybrid, and remote learning opportunities for the entire school year. We 
want to give a special thank you to all Goddard Public Schools staff and remote learning educators, long-term 
substitutes, certified nursing aids, and other additional COVID-19 support staff who worked to ensure students 
and families had a variety of learning opportunities during the pandemic.   
 
Planning for success this school year began before the pandemic occurred.  The 2020-25 USD 265 Strategic Plan 
was developed in partnership with hundreds of parents, staff, students, and community leaders, and continues to 
provide guidance to our District leadership team as they focus on the needs of all students.    
 
The five core belief statements within the plan are: 

• All students can learn and must have access to resources, which maximize their opportunities for post-
secondary and career success. 

• Education is a shared responsibility.  Students, parents, community members, and the district must be 
active partners in the process. 

• Status quo is not acceptable.  We must pursue excellence in providing diverse and advanced opportunities 
for all students. 

• We must continue to recruit, develop, and retain world-class staff members throughout the district. 
• The district must provide a safe, caring, and connected learning environment to educate the whole child 

academically, physically, and socially. 
 
Another significant factor that allowed the District to offer in-person learning opportunities the entire school year 
was the multiple generations of community patrons who have supported bond issues that have enhanced and 
expanded district facilities. These bond issues have allowed our schools with adequate learning spaces to offer in-
person learning opportunities. We want to thank our community for supporting the bond issues, and most recently 
those who worked to ensure the District was able to provide storm shelters, additional classrooms, and other 
safety/HVAC enhancements to begin this school year.  
 
Thank you again for your continued support to educate all students for lifelong success! 
 
Dane Baxa 
Director of Community Relations 
USD 265 Goddard Public Schools 
  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://www.goddardusd.com/263077_2


 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 
 
A partir del 28 de mayo de 2021, el Plan Académico y Operativo de las Escuelas Públicas de Goddard 2020-21 será 
rescindido y las estrategias de mitigación relacionadas expirarán. En este momento, las cubiertas faciales serán 
opcionales según las necesidades y preferencias individuales de cada estudiante y su familia. 
 
Debido a la dedicación y compromiso de nuestros estudiantes, personal y comunidad, el distrito ha podido ofrecer a los 
estudiantes y sus familias oportunidades de aprendizaje en persona, híbridas y remotas durante todo el año escolar. 
Queremos agradecer especialmente a todo el personal de las Escuelas Públicas de Goddard y a los educadores de 
aprendizaje remoto, los sustitutos a largo plazo, los auxiliares de enfermería certificados y otro personal de apoyo 
adicional de COVID-19 que trabajó para garantizar que los estudiantes y las familias tuvieran una variedad de 
oportunidades de aprendizaje durante la pandemia. 
 
La planificación para el éxito de este año escolar comenzó antes de que ocurriera la pandemia. El Plan Estratégico 
2020-25 USD 265 se desarrolló en asociación con cientos de padres, personal, estudiantes y líderes comunitarios, y 
continúa brindando orientación a nuestro equipo de liderazgo del Distrito mientras se enfocan en las necesidades de 
todos los estudiantes. 
 
Las cinco declaraciones de creencias fundamentales dentro del plan son: 
• Todos los estudiantes pueden aprender y deben tener acceso a recursos, que maximizan sus oportunidades para el 
éxito postsecundario y profesional. 
• La educación es una responsabilidad compartida. Los estudiantes, padres, miembros de la comunidad y el distrito 
deben ser socios activos en el proceso. 
• El statu quo no es aceptable. Debemos buscar la excelencia al brindar oportunidades diversas y avanzadas para todos 
los estudiantes. 
• Debemos continuar reclutando, desarrollando y reteniendo miembros del personal de clase mundial en todo el distrito. 
• El distrito debe proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, afectuoso y conectado para educar al niño en su 
totalidad académica, física y socialmente. 
 
Otro factor importante que permitió al Distrito ofrecer oportunidades de aprendizaje en persona durante todo el año 
escolar fueron las múltiples generaciones de patrocinadores comunitarios que han apoyado las emisiones de bonos que 
han mejorado y ampliado las instalaciones del distrito. Estas emisiones de bonos han permitido que nuestras escuelas 
cuenten con espacios de aprendizaje adecuados para ofrecer oportunidades de aprendizaje en persona. Queremos 
agradecer a nuestra comunidad por apoyar las cuestiones de los bonos y, más recientemente, a aquellos que trabajaron 
para garantizar que el Distrito pudiera proporcionar refugios para tormentas, aulas adicionales y otras mejoras de 
seguridad / HVAC para comenzar este año escolar. 
 
¡Gracias nuevamente por su continuo apoyo para educar a todos los estudiantes para que tengan éxito durante toda su 
vida! 
 
Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
USD 265 Escuelas públicas de Goddard 
  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
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Gia đình Trường Công lập Goddard. 
 
Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2021, Kế hoạch Hoạt động và Học thuật 2020-21 của Trường Công lập Goddard sẽ 
bị hủy bỏ và các chiến lược giảm thiểu liên quan sẽ hết hiệu lực. Lúc này, việc che mặt sẽ trở thành tùy chọn dựa trên 
nhu cầu và sở thích cá nhân của từng học sinh và gia đình. 
 
Do sự cống hiến và cam kết của học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi, học khu đã có thể cung cấp cho học 
sinh và gia đình các cơ hội học tập trực tiếp, lai, và từ xa trong suốt năm học. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt 
đến tất cả nhân viên của Trường Công lập Goddard và các nhà giáo dục học tập từ xa, các sản phẩm thay thế dài hạn, 
hỗ trợ điều dưỡng đã được chứng nhận và các nhân viên hỗ trợ COVID-19 bổ sung khác, những người đã làm việc để 
đảm bảo học sinh và gia đình có nhiều cơ hội học tập trong thời gian đại dịch. 
 
Kế hoạch để thành công trong năm học này đã bắt đầu trước khi đại dịch xảy ra. Kế hoạch Chiến lược 2020-25 USD 
265 được phát triển với sự hợp tác của hàng trăm phụ huynh, nhân viên, học sinh và các nhà lãnh đạo cộng đồng, và 
tiếp tục cung cấp hướng dẫn cho đội ngũ lãnh đạo của Học khu khi họ tập trung vào nhu cầu của tất cả học sinh. 
 
Năm tuyên bố niềm tin cốt lõi trong kế hoạch là: 
• Tất cả học sinh đều có thể học và phải có quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên, giúp tối đa hóa cơ hội thành công 
sau trung học và nghề nghiệp của họ. 
• Giáo dục là một trách nhiệm chung. Học sinh, phụ huynh, thành viên cộng đồng và học khu phải là những đối tác tích 
cực trong quá trình này. 
• Hiện trạng là không thể chấp nhận được. Chúng ta phải theo đuổi sự xuất sắc trong việc cung cấp các cơ hội đa dạng 
và nâng cao cho tất cả học sinh. 
• Chúng tôi phải tiếp tục tuyển dụng, phát triển và giữ chân các nhân viên đẳng cấp thế giới trong toàn học khu. 
• Học khu phải cung cấp một môi trường học tập an toàn, quan tâm và kết nối để giáo dục toàn bộ trẻ về mặt học tập, 
thể chất và xã hội. 
 
Một yếu tố quan trọng khác cho phép Học khu cung cấp các cơ hội học tập trực tiếp trong suốt năm học là nhiều thế hệ 
khách hàng quen thuộc cộng đồng đã hỗ trợ các vấn đề trái phiếu đã nâng cao và mở rộng các cơ sở của học khu. 
Những vấn đề liên kết này đã cho phép các trường học của chúng tôi có đủ không gian học tập để cung cấp các cơ hội 
học tập trực tiếp. Chúng tôi muốn cảm ơn cộng đồng của chúng tôi đã hỗ trợ các vấn đề trái phiếu, và gần đây nhất là 
những người đã làm việc để đảm bảo Học khu có thể cung cấp nơi trú bão, thêm phòng học, và các cải tiến khác về an 
toàn / HVAC để bắt đầu năm học này. 
 
Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ để giáo dục tất cả các học sinh thành công suốt đời! 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
265 USD Trường công lập Goddard 
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