March 17, 2020
Goddard Public Schools Families
Today, March 17, 2020, Governor Laura Kelly announced all school facilities will be closed for the remainder of
the 2019-2020 school year. We understand the hardship a school closure places on our families as well as the
social and emotional impact it may have on our students.
Our district leadership team and Board of Education Members have been working on contingency plans to meet
the ongoing learning needs of our students since March 11, 2020. Principals will work with our teachers to create
learning opportunities designed to meet the needs of our students during a school closure. We do not anticipate
delivering any type of instruction to students prior to Monday, March 30, 2020.
Our Nutrition Services staff are developing plans to distribute breakfast and lunch to students in need. We will
provide more details about the process for distribution of food items when the plan is finalized.
Additional updates regarding learning opportunities, distribution of meals to students, as well as other relevant
information regarding school closure will be communicated. You can expect the next update from the District
on Friday, March 20th, 2020.
Please be mindful of the following:





Wash your hands frequently with soap and water for at least 20 seconds.
Cover your nose and mouth when coughing and sneezing (cough/sneeze into your sleeve or a tissue).
Please keep sick children at home.
Avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms.

If you desire additional information about the coronavirus, please visit the links below:




National Center for Disease Control (CDC)
Kansas Department of Health and Environment (KDHE)
Sedgwick County Health Department (SCHD)

Again, the District understands the impact a school closure will have on the social and emotional well-being of
our students, staff, and families. We are committed to working together as a #265Family to support one another
throughout these unprecedented times.
Thank you for your continued support.
Dane Baxa
Director of Community Relations
Goddard Public Schools, USD 265

17 de marzo de 2020
Familias de las Escuelas Públicas de Goddard
Hoy, 17 de marzo de 2020, la gobernadora Laura Kelly anunció que todas las instalaciones escolares estarán
cerradas por el resto del año escolar 2019-2020. Entendemos las dificultades que el cierre de una escuela impone
a nuestras familias, así como el impacto social y emocional que puede tener en nuestros estudiantes.
Nuestro equipo de liderazgo del distrito y los miembros de la Junta de Educación han estado trabajando en planes
de contingencia para satisfacer las necesidades de aprendizaje continuo de nuestros estudiantes desde el 11 de
marzo de 2020. Los directores trabajarán con nuestros maestros para crear oportunidades de aprendizaje diseñadas
para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes durante un cierre de escuela. No anticipamos entregar
ningún tipo de instrucción a los estudiantes antes del lunes 30 de marzo de 2020.
Nuestro personal de Servicios de Nutrición está desarrollando planes para distribuir el desayuno y el almuerzo a
los estudiantes que lo necesitan. Proporcionaremos más detalles sobre el proceso de distribución de alimentos
cuando finalice el plan.
Se comunicarán actualizaciones adicionales sobre oportunidades de aprendizaje, distribución de comidas a los
estudiantes, así como otra información relevante sobre el cierre de la escuela. Puede esperar la próxima
actualización del Distrito el viernes 20 de marzo de 2020.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude (tosa / estornude en la manga o un pañuelo).
Mantenga a los niños enfermos en casa.
Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe.

Si desea información adicional sobre el coronavirus, visite los siguientes enlaces:
•
•
•

Centro Nacional para el Control de Enfermedades (CDC)
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE)
Departamento de Salud del Condado de Sedgwick (SCHD)

Nuevamente, el Distrito comprende el impacto que tendrá el cierre de una escuela en el bienestar social y
emocional de nuestros estudiantes, personal y familias. Estamos comprometidos a trabajar juntos como una
familia # 265 para apoyarnos mutuamente durante estos tiempos sin precedentes. Gracias por su continuo apoyo.
Dane Baxa
Director de relaciones comunitarias
Escuelas públicas de Goddard, USD 265

Ngày 17 tháng 3 năm 2020
Gia đình trường công Goddard
Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Laura Kelly tuyên bố tất cả các cơ sở trường học sẽ đóng cửa
trong phần còn lại của năm học 2019-2020. Chúng tôi hiểu sự khó khăn của việc đóng cửa trường học đối với gia
đình của chúng tôi cũng như tác động xã hội và cảm xúc mà nó có thể gây ra cho học sinh của chúng tôi.
Đội ngũ lãnh đạo quận và Hội đồng Giáo dục của chúng tôi đã làm việc với các kế hoạch dự phòng để đáp ứng
nhu cầu học tập liên tục của học sinh kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2020. Hiệu trưởng sẽ làm việc với các giáo viên
của chúng tôi để tạo ra các cơ hội học tập được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh trong thời gian đóng cửa
trường học. Chúng tôi không dự kiến sẽ cung cấp bất kỳ loại hướng dẫn nào cho sinh viên trước Thứ Hai ngày 30
tháng 3 năm 2020.
Nhân viên Dịch vụ Dinh dưỡng của chúng tôi đang phát triển kế hoạch phân phối bữa sáng và bữa trưa cho sinh
viên có nhu cầu. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về quy trình phân phối các mặt hàng thực phẩm khi kế hoạch
được hoàn thành.
Các cập nhật bổ sung về cơ hội học tập, phân phối bữa ăn cho học sinh, cũng như các thông tin liên quan khác
liên quan đến việc đóng cửa trường sẽ được truyền đạt. Bạn có thể mong đợi bản cập nhật tiếp theo từ Quận vào
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020.
Xin lưu ý những điều sau:
•
•
•
•

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.
Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi (ho / hắt hơi vào tay áo hoặc khăn giấy).
Hãy giữ trẻ em bị bệnh ở nhà.
Tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai có triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về coronavirus, vui lòng truy cập các liên kết dưới đây:
•
•
•

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia (CDC)
Bộ Y tế và Môi trường Kansas (KDHE)
Sở Y tế Hạt Sedgwick (SCHD)

Một lần nữa, Học khu hiểu được tác động của việc đóng cửa trường học sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội và tình
cảm của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi cam kết làm việc cùng nhau như một # 265F
Family để hỗ trợ lẫn nhau trong suốt thời gian chưa từng có này. Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn.
Dane Baxa
Giám đốc quan hệ cộng đồng
Trường công lập Goddard, USD 265

