
 

 

May 14, 2021 

Goddard Public Schools Families,  

Effective Monday, May 17th, 2021 face coverings will become optional in USD 265 facilities for all 
students and staff. Throughout the pandemic, the district has stayed focused on providing consistent 
learning opportunities for all students in multiple platforms. The decision made by the CDC on 
Thursday to differentiate masking based on the vaccine has created a disruptive and divisive school 
environment for our students and staff. Therefore, the decision has been made to make face coverings 
optional starting Monday, May 17th while keeping the other current mitigation strategies in place 
through May 27th, 2021. 

Thank you for your continued support. 

Dane Baxa 
Director of Community Relations 
USD 265, Goddard Public Schools 

 

14 de mayo de 2021 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard, 

A partir del lunes 17 de mayo de 2021, las cubiertas faciales serán opcionales en las instalaciones de 
USD 265 para todos los estudiantes y el personal. Durante la pandemia, el distrito se ha mantenido 
enfocado en brindar oportunidades de aprendizaje consistentes para todos los estudiantes en múltiples 
plataformas. La decisión tomada por los CDC el jueves de diferenciar el enmascaramiento basado en la 
vacuna ha creado un ambiente escolar disruptivo y divisivo para nuestros estudiantes y personal. Por lo 
tanto, se tomó la decisión de hacer que las cubiertas faciales sean opcionales a partir del lunes 17 de 
mayo, mientras se mantienen las otras estrategias de mitigación actuales hasta el 27 de mayo de 2021. 

Gracias por su continuo apoyo. 

Dane Baxa 

Director de Relaciones Comunitarias 

USD 265, Escuelas Públicas de Goddard 



 

 

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2021 
 
Gia đình Trường Công lập Goddard, 
 
Có hiệu lực từ Thứ Hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021, khăn phủ mặt sẽ trở thành tùy chọn trong các cơ sở trị giá 265 
USD cho tất cả sinh viên và nhân viên. Trong suốt đại dịch, khu học chánh luôn tập trung vào việc cung cấp các 
cơ hội học tập nhất quán cho tất cả học sinh ở nhiều nền tảng. Quyết định của CDC vào thứ Năm nhằm phân biệt 
việc che mặt dựa trên vắc xin đã tạo ra một môi trường học đường gây chia rẽ và gây chia rẽ cho học sinh và nhân 
viên của chúng tôi. Do đó, quyết định đã được đưa ra để làm tùy chọn việc che mặt bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 17 
tháng 5 trong khi vẫn giữ nguyên các chiến lược giảm thiểu hiện tại khác cho đến hết ngày 27 tháng 5 năm 2021. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
265 USD, Trường Công lập Goddard 


