
 

 

11.20.2020 

Goddard Public Schools Families. 

In observation of the Thanksgiving holiday, Goddard Public Schools will not be in session during the 
week of November 23 – 27.   During this time, our staff is encouraged to enjoy the time off with their 
families, and are not expected to check their email.   

To assist the District in keeping school open, families are asked to communicate with their school nurse 
anytime their child experiences a change in their health condition.  If your child starts experiencing 
Covid-19 symptoms, contracts Covid-19, traveled to or been exposed to an self-quarantine identified 
location or event, or is identified as a close contact of a positive Covid-19 case at anytime during the 
week of November 23-27, we would ask that you: 

1. Please email your child’s school nurse and provide any details that would impact your child’s 
ability to return to school on November 30.   

2. If your child is required to quarantine, per the Sedgwick County Health Department or a doctor’s 
order, please do not send them to school on Monday, November 30.  

3. On November 30, school nurses will reach out to families who have contacted them to discuss a 
return date to school.  

4. Please do not send your child to school on November 30, 2020. 

Should you need to provide the school with information about your child’s health, please email your 
child’s school nurse.  

As it is our goal to keep schools open for students, we ask you to continue to follow these 
recommendations from the Sedgwick County Health Department:  

• Wear a mask while interacting with others. 
• Maintain a minimum of 6’ of distance when interacting with others. 
• If you are unable to maintain 6’, please limit your interactions to less than 10 minutes. 
• Wash your hands frequently with soap and water. 
• Be aware of the symptoms of COVID-19, and monitor your own health.   

Thank you again for partnering with us to keep our school community safe and help educate all students 
for lifelong success. We hope everyone has a relaxing and enjoyable Thanksgiving Break. 

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

https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/illness-symptoms/
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
https://www.sedgwickcounty.org/covid-19/illness-symptoms/


 

 

20/11/2020 
 
Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 
 
En observación del feriado de Acción de Gracias, las Escuelas Públicas de Goddard no estarán en sesión durante 
la semana del 23 al 27 de noviembre. Durante este tiempo, se alienta a nuestro personal a disfrutar del tiempo 
libre con sus familias y no se espera que revise su correo electrónico. 
 
Para ayudar al Distrito a mantener la escuela abierta, se les pide a las familias que se comuniquen con la 
enfermera de la escuela cada vez que su hijo experimente un cambio en su estado de salud. Si su hijo comienza a 
experimentar síntomas de Covid-19, contrae Covid-19, viajó o estuvo expuesto a un lugar o evento identificado 
por auto cuarentena, o se identifica como un contacto cercano de un caso positivo de Covid-19 en cualquier 
momento durante la semana de Del 23 al 27 de noviembre, le pedimos que: 
 
1. Envíe un correo electrónico a la enfermera de la escuela de su hijo y proporcione cualquier detalle que pueda 
afectar la capacidad de su hijo para regresar a la escuela el 30 de noviembre. 
2. Si su hijo debe ser puesto en cuarentena, según el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick o una 
orden del médico, no lo envíe a la escuela el lunes 30 de noviembre. 
3. El 30 de noviembre, las enfermeras de la escuela se comunicarán con las familias que las hayan contactado para 
discutir la fecha de regreso a la escuela. 
4. No envíe a su hijo a la escuela el 30 de noviembre de 2020. 
 
Si necesita proporcionar a la escuela información sobre la salud de su hijo, envíe un correo electrónico a la 
enfermera de la escuela de su hijo. 
 
Como nuestro objetivo es mantener las escuelas abiertas para los estudiantes, le pedimos que continúe siguiendo 
estas recomendaciones del Departamento de Salud del Condado de Sedgwick: 
 
• Use una máscara mientras interactúa con otros. 
• Mantenga un mínimo de 6 pies de distancia cuando interactúe con otros. 
• Si no puede mantener los 6 ', limite sus interacciones a menos de 10 minutos. 
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. 
• Sea consciente de los síntomas del COVID-19 y controle su propia salud. 
 
Gracias nuevamente por asociarse con nosotros para mantener segura a nuestra comunidad escolar y ayudar a 
educar a todos los estudiantes para el éxito de por vida. Esperamos que todos tengan un descanso de Acción de 
Gracias relajante y agradable. 
 
Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
USD # 265 Escuelas públicas de Goddard 
 
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 context-sensitive 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. 



 

 

11.20.2020 
 
Gia đình Trường Công lập Goddard. 
 
Theo quan sát của kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, Trường Công lập Goddard sẽ không học trong tuần từ 23 - 27 tháng 11. 
Trong thời gian này, nhân viên của chúng tôi được khuyến khích tận hưởng thời gian nghỉ ngơi với gia đình và 
không nên kiểm tra email của họ. 
 
Để hỗ trợ Học khu giữ cho trường học mở cửa, các gia đình được yêu cầu liên lạc với y tá trường học của họ bất 
cứ khi nào con của họ trải qua một sự thay đổi về tình trạng sức khỏe của họ. Nếu con bạn bắt đầu gặp phải các 
triệu chứng Covid-19, hợp đồng với Covid-19, đi đến hoặc tiếp xúc với một địa điểm hoặc sự kiện được xác định 
tự cách ly hoặc được xác định là tiếp xúc gần với trường hợp Covid-19 dương tính vào bất kỳ lúc nào trong tuần 
của Ngày 23-27 tháng 11, chúng tôi sẽ hỏi bạn: 
 
1. Vui lòng gửi email cho y tá trường học của con bạn và cung cấp bất kỳ chi tiết nào có thể ảnh hưởng đến khả 
năng đi học lại của con bạn vào ngày 30 tháng 11. 
2. Nếu con bạn được yêu cầu cách ly, theo Sở Y tế Quận Sedgwick hoặc lệnh của bác sĩ, vui lòng không đưa con 
đến trường vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 11. 
3. Vào ngày 30 tháng 11, các y tá của trường sẽ liên hệ với các gia đình đã liên hệ với các em để thảo luận về 
ngày trở lại trường. 
4. Vui lòng không cho con đi học vào ngày 30/11/2020. 
 
Nếu bạn cần cung cấp cho trường thông tin về sức khỏe của con bạn, vui lòng gửi email cho y tá trường học của 
con bạn. 
 
Vì mục tiêu của chúng tôi là giữ cho các trường học mở cửa cho học sinh, chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục tuân theo 
các khuyến nghị sau từ Sở Y tế Quận Sedgwick: 
• Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. 
• Duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 ’khi tương tác với người khác. 
• Nếu bạn không thể duy trì 6 ’, vui lòng giới hạn các tương tác của bạn dưới 10 phút. 
• Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước. 
• Nhận biết các triệu chứng của COVID-19, và theo dõi sức khỏe của chính bạn. 
 
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi để giữ cho cộng đồng trường học của chúng tôi an toàn và giúp 
giáo dục tất cả học sinh thành công suốt đời. Chúng tôi hy vọng mọi người có một Kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn thư giãn và 
thú vị. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
# 265 USD Trường Công lập Goddard 
 
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 context-sensitive 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. 

 


