
 

 

 

October 13, 2020 

 

Goddard Public Schools Families.  

 

There will be no classes in session for all Goddard Public Schools students on Friday, October 30, 

2020.   

 

Please update your calendar that Friday, October 30th, will now be a district-wide professional 

development day, so all USD 265 students will not report to school, including in-person and remote 

learning students. With additional students transitioning learning platforms on November 2nd, this 

professional development day will provide staff time to plan and organize to accommodate for this 

transition.  

 

As a reminder, if you are interested in changing learning platforms for your K-6 child(ren) beginning on 

November 2, please CLICK HERE for instructions, and make sure to complete the process before the 

end of the day on Friday, October 16th, 2020. 

 

Thank you for your continued support.   

 

Dane Baxa 

Director of Community Relations 

Goddard Public Schools, USD 265 
 

  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/october_9_2020.pdf


 

 

13 de octubre de 2020 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 

 

No habrá clases en sesión para todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Goddard el viernes 30 de octubre 

de 2020. 

 

Actualice su calendario que el viernes 30 de octubre ahora será un día de desarrollo profesional en todo el distrito, 

por lo que todos los estudiantes de USD 265 no se presentarán a la escuela, incluidos los estudiantes de 

aprendizaje en persona y a distancia. Con la transición de los estudiantes a las plataformas de aprendizaje el 2 de 

noviembre, este día de desarrollo profesional proporcionará al personal tiempo para planificar y organizar para 

adaptarse a esta transición. 

 

Como recordatorio, si está interesado en cambiar las plataformas de aprendizaje para sus hijos de K-6 a partir del 

2 de noviembre, HAGA CLIC AQUÍ para obtener instrucciones y asegúrese de completar el proceso antes del 

final del día el viernes 16 de octubre , 2020. 

 

Gracias por su continuo apoyo. 

 

Dane Baxa 

Director de Relaciones Comunitarias 

Escuelas Públicas de Goddard, USD 265 

  

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/october_9_2020.pdf


 

 

Ngày 13 tháng 10 năm 2020 

 

Gia đình Trường Công lập Goddard. 

 

Tất cả học sinh Trường Công Lập Goddard sẽ không có lớp học vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020. 

 

Vui lòng cập nhật lịch của bạn rằng Thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, bây giờ sẽ là ngày phát triển nghề nghiệp toàn 

học khu, vì vậy tất cả học sinh trị giá 265 USD sẽ không đến trường, kể cả học sinh học trực tiếp và học tập từ xa. 

Với các học sinh bổ sung chuyển đổi nền tảng học tập vào ngày 2 tháng 11, ngày phát triển chuyên môn này sẽ 

cung cấp cho nhân viên thời gian để lập kế hoạch và tổ chức để thích ứng với quá trình chuyển đổi này. 

 

Xin nhắc lại, nếu bạn quan tâm đến việc thay đổi nền tảng học tập cho (các) trẻ K-6 của mình bắt đầu từ ngày 2 

tháng 11, vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để được hướng dẫn và đảm bảo hoàn tất quy trình trước khi kết thúc vào Thứ 

Sáu, ngày 16 tháng 10 , Năm 2020. 

 

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 

 

Dane Baxa 

Giám đốc quan hệ cộng đồng 

Trường công lập Goddard, 265 USD 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/october_9_2020.pdf

