
 

 

11.11.20 
 
Goddard Public Schools Families.  
 
Thanks for all you have done to help provide support, guidance, and encouragement to our students and 
staff during the first ten weeks of this school year. What you do every day to support the learning 
process is greatly appreciated.   
 
The District remains committed to giving each family a choice regarding the best learning platform for 
their student(s).  High school students were asked to submit their option for second semester learning 
platform by November 6th.  If you did not receive this communication, please contact your child’s 
school. During the week of November 16th, 2020, Pre-K – 8th grade students will receive information 
regarding learning options for second semester.   
 
From the start of the school year through November 8th, 2020, the District has seen a total of 85 (38 Pre-
K-6th grade, 47 7th-12th grade), or about 1.5%, confirmed positive Covid-19 cases among the 
approximate 5,500 students and staff learning/working on-site. Currently, the District has no immediate 
plans to change learning platforms.  However, should the District need to change learning models, it 
would be our intent to give families at least three days of notice before making a change, and the new 
model would be implemented for a minimum of two weeks. In some situations, the three-day notice may 
not be possible.   
 
Preparing for this school year, we understood staffing would be one of the most significant challenges to 
provide on-site learning.  Prior to the start of this school year, the District hired 36 additional full-time 
staff members to support the multiple platforms of learning. Currently, we are interviewing additional 
teacher candidates, long-term substitute teachers, and bus drivers to continue to support our current 
models for second semester.  If you, or someone you know, is interested in a position, please contact Jeff 
Hersh at jhersh@goddardusd.com, calling 316-794-4000, or visiting www.goddardusd.com.  
 
As a reminder, please continue to review the USD 265 At-Home Screening Tool every day prior to 
leaving for school and practice mask wearing, social distancing, and good hand hygiene, as the best 
ways for the community to continue to slow the spread of COVID-19 and protect one another.  
 
Thank you for your continued support.  
 
Dane Baxa 
Director of Community Relations 
USD #265, Goddard Public Schools 
Office Phone: 316-794-4013 
 

mailto:jhersh@goddardusd.com
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf


 

 

11.11.20 
 
Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 
 
Gracias por todo lo que ha hecho para ayudar a brindar apoyo, orientación y aliento a nuestros estudiantes y personal durante 
las primeras diez semanas de este año escolar. Se agradece enormemente lo que hace todos los días para apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
 
El Distrito sigue comprometido a darle a cada familia la opción de elegir la mejor plataforma de aprendizaje para sus 
estudiantes. Se pidió a los estudiantes de secundaria que enviaran su opción para la plataforma de aprendizaje del segundo 
semestre antes del 6 de noviembre. Si no recibió esta comunicación, comuníquese con la escuela de su hijo. Durante la 
semana del 16 de noviembre de 2020, los estudiantes de Pre-K - 8 ° grado recibirán información sobre las opciones de 
aprendizaje para el segundo semestre. 
 
Desde el inicio del año escolar hasta el 8 de noviembre de 2020, el Distrito ha visto un total de 85 (38 de Pre-K-6 ° grado, 47 
de 7 ° a 12 ° grado), o alrededor del 1.5%, casos confirmados de Covid-19 aproximadamente 5.500 estudiantes y personal 
aprendiendo / trabajando en el lugar. Actualmente, el Distrito no tiene planes inmediatos para cambiar las plataformas de 
aprendizaje. Sin embargo, si el Distrito necesita cambiar los modelos de aprendizaje, sería nuestra intención darles a las 
familias un aviso de al menos tres días antes de hacer un cambio, y el nuevo modelo se implementaría por un mínimo de dos 
semanas. En algunas situaciones, es posible que el aviso de tres días no sea posible. 
 
Al prepararnos para este año escolar, entendimos que la dotación de personal sería uno de los desafíos más importantes para 
brindar aprendizaje en el lugar. Antes del comienzo de este año escolar, el Distrito contrató a 36 miembros adicionales del 
personal de tiempo completo para apoyar las múltiples plataformas de aprendizaje. Actualmente, estamos entrevistando 
candidatos a maestros adicionales, maestros suplentes a largo plazo y conductores de autobuses para continuar apoyando 
nuestros modelos actuales para el segundo semestre. Si usted, o alguien que conoce, está interesado en un puesto, 
comuníquese con Jeff Hersh en jhersh@goddardusd.com, llamando al 316-794-4000 o visitando www.goddardusd.com. 
 
Como recordatorio, continúe revisando la herramienta de detección en el hogar de USD 265 todos los días antes de irse a la 
escuela y practique el uso de máscaras, el distanciamiento social y la buena higiene de las manos, como las mejores formas 
para que la comunidad continúe frenando la propagación de COVID-19 y protegerse unos a otros. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Dane Baxa 
Director de Relaciones Comunitarias 
USD # 265, Escuelas Públicas de Goddard 
Teléfono de oficina: 316-794-4013 
 
 
 
 
 
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. 
 

mailto:jhersh@goddardusd.com
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf
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Gia đình Trường Công lập Goddard. 
 
Cảm ơn vì tất cả những gì bạn đã làm để giúp hỗ trợ, hướng dẫn và khuyến khích học sinh và nhân viên của 
chúng tôi trong mười tuần đầu tiên của năm học này. Những gì bạn làm hàng ngày để hỗ trợ quá trình học tập 
được đánh giá rất cao. 
 
Học khu vẫn cam kết cung cấp cho mỗi gia đình một sự lựa chọn về nền tảng học tập tốt nhất cho (các) học sinh 
của họ. Học sinh trung học được yêu cầu gửi tùy chọn của họ cho nền tảng học tập học kỳ thứ hai trước ngày 6 
tháng 11. Nếu bạn không nhận được thông báo này, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn. Trong tuần của 
ngày 16 tháng 11 năm 2020, học sinh Pre-K - lớp 8 sẽ nhận được thông tin về các lựa chọn học tập cho học kỳ thứ 
hai. 
 
Từ đầu năm học đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2020, Học khu đã có tổng số 85 (38 lớp Pre-K-6, 47 lớp 7-12), 
tương đương khoảng 1,5%, được xác nhận dương tính với 19 trường hợp khoảng 5.500 sinh viên và nhân viên 
học tập / làm việc tại chỗ. Hiện tại, Học khu không có kế hoạch ngay lập tức để thay đổi nền tảng học tập. Tuy 
nhiên, nếu Học khu cần thay đổi mô hình học tập, chúng tôi có ý định thông báo cho các gia đình ít nhất ba ngày 
trước khi thực hiện thay đổi, và mô hình mới sẽ được thực hiện trong tối thiểu hai tuần. Trong một số tình huống, 
thông báo trước ba ngày có thể không thực hiện được. 
 
Chuẩn bị cho năm học này, chúng tôi hiểu rằng việc bố trí nhân sự sẽ là một trong những thách thức quan trọng 
nhất để cung cấp phương pháp học tập tại chỗ. Trước khi bắt đầu năm học này, Học Khu đã thuê thêm 36 nhân 
viên toàn thời gian để hỗ trợ nhiều nền tảng học tập. Hiện tại, chúng tôi đang phỏng vấn các ứng viên giáo viên bổ 
sung, giáo viên thay thế lâu dài và tài xế xe buýt để tiếp tục hỗ trợ các mô hình hiện tại của chúng tôi cho học kỳ 
thứ hai. Nếu bạn hoặc ai đó bạn biết, quan tâm đến một vị trí, vui lòng liên hệ với Jeff Hersh tại 
jhersh@goddardusd.com, gọi số 316-794-4000, hoặc truy cập www.goddardusd.com. 
 
Xin nhắc lại, vui lòng tiếp tục xem lại Công cụ sàng lọc tại nhà trị giá 265 USD mỗi ngày trước khi rời trường và 
thực hành đeo khẩu trang, tránh xa xã hội và vệ sinh tay tốt, vì những cách tốt nhất để cộng đồng tiếp tục làm 
chậm sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ lẫn nhau. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
# 265 USD, Trường Công lập Goddard 
Điện thoại văn phòng: 316-794-4013 
 
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. 
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