
 

 

October 9, 2020 

Goddard Public Schools Families, 

Thanks for your support and feedback as we continue to evaluate and adjust our learning models for 

students during the pandemic. If your K-6 child(ren) are currently learning 100% remotely, you will 

have the option for your K-6 child(ren) to attend in-person school starting November 2, 2020 at their 

regularly assigned school through the end of the first semester.   If your K-6 child(ren) is currently 

attending school in-person, you will have the option for your K-6 child(ren) to transition to 100% 

remote learning starting November 2, 2020 through the end of the first semester.   If you would like to 

choose a different learning model for your K-6 child(ren) starting November 2, 2020 through the 

end of the first semester, please complete the Google Form link below before the end of the day on 

Friday, October 16, 2020. You must complete a new survey for each child in your household who 

wants a different learning model on November 2, 2020. 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM 

If you want your K-6 child(ren) to remain in their current learning model (100% remote learning 

or attending in-person), no action is needed from you at this time.   

As more students transition back to on-site learning, it becomes more challenging to ensure students 

maintain a minimum of six feet while social distancing. Principals and teachers continue to examine 

opportunities to modify seating locations and safety procedures.  Please note that all students 

transitioning from remote learning to in-person learning will be required to wear a face-covering at 

school and on the bus (if applicable), follow the safety protocols outlined by the Goddard Public Schools 

2020 Academic and Operational Plan, and review the USD 265 At-Home Health Screening Tool with 

your child before reporting to school each day. 

Families of middle school and high school students interested in changing platforms should contact their 

building principal directly to review this process.  All families will choose the learning platform for 

the second semester for each child in their household at a later date.  

Thank you. 

Dane Baxa 

Director of Community Relations 

Goddard Public Schools, USD 265 

316-794-4013 

 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf


 

 

 

 
9 de octubre de 2020 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard, 

 

Gracias por su apoyo y comentarios mientras continuamos evaluando y ajustando nuestros modelos de 

aprendizaje para estudiantes durante la pandemia. Si sus hijos de K-6 están aprendiendo actualmente al 100% de 

forma remota, usted tendrá la opción de que sus hijos de K-6 asistan a la escuela en persona a partir del 2 de 

noviembre de 2020 en su escuela asignada regularmente hasta el final de el primer semestre. Si su (s) hijo (s) de 

K-6 actualmente asiste a la escuela en persona, tendrá la opción de que sus hijos de K-6 hagan la transición al 

100% de aprendizaje remoto a partir del 2 de noviembre de 2020 hasta el final del primer semestre . Si desea 

elegir un modelo de aprendizaje diferente para su (s) hijo (s) K-6 a partir del 2 de noviembre de 2020 hasta el final 

del primer semestre, complete el enlace del formulario de Google a continuación antes del final del día el viernes 

16 de octubre , 2020. Debe completar una nueva encuesta para cada niño de su hogar que desee un modelo de 

aprendizaje diferente el 2 de noviembre de 2020. 

 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM  

 

Si desea que su (s) hijo (s) K-6 permanezcan en su modelo de aprendizaje actual (100% aprendizaje remoto o 

asistencia en persona), no es necesario que realice ninguna acción en este momento. 

 

A medida que más estudiantes regresan al aprendizaje en el sitio, se vuelve más desafiante garantizar que los 

estudiantes mantengan un mínimo de seis pies mientras se alejan socialmente. Los directores y maestros 

continúan examinando oportunidades para modificar la ubicación de los asientos y los procedimientos de 

seguridad. Tenga en cuenta que todos los estudiantes que hagan la transición del aprendizaje remoto al 

aprendizaje en persona deberán usar una cubierta facial en la escuela y en el autobús (si corresponde), seguir los 

protocolos de seguridad descritos por el Plan Académico y Operativo 2020 de las Escuelas Públicas de Goddard. 

y revise la herramienta de evaluación de la salud en el hogar de USD 265 con su hijo antes de presentarse a la 

escuela todos los días. 

 

Las familias de estudiantes de secundaria y preparatoria interesados en cambiar de plataforma deben comunicarse 

directamente con el director de su escuela para revisar este proceso. Todas las familias elegirán la plataforma de 

aprendizaje para el segundo semestre para cada niño en su hogar en una fecha posterior. 

 

Gracias. 

 

Dane Baxa 

Director de Relaciones Comunitarias 

Escuelas Públicas de Goddard, USD 265 

316-794-4013 

 

 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf


 

 

Ngày 9 tháng 10 năm 2020 

 

Gia đình Trường Công lập Goddard, 

 

Cảm ơn sự hỗ trợ và phản hồi của bạn khi chúng tôi tiếp tục đánh giá và điều chỉnh các mô hình học tập cho học 

sinh trong thời kỳ đại dịch. Nếu (các) trẻ K-6 của bạn hiện đang học 100% từ xa, bạn sẽ có tùy chọn cho (các) trẻ 

K-6 của bạn đi học trực tiếp bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại trường được chỉ định thường xuyên của 

chúng cho đến hết học kỳ đầu tiên. Nếu (các) trẻ K-6 của bạn hiện đang đi học trực tiếp, bạn sẽ có tùy chọn cho 

(các) trẻ K-6 của bạn chuyển sang học 100% từ xa bắt đầu từ ngày 2 tháng 11 năm 2020 cho đến khi kết thúc học 

kỳ đầu tiên. . Nếu bạn muốn chọn một mô hình học tập khác cho (các) trẻ K-6 của mình bắt đầu từ ngày 2 tháng 

11 năm 2020 đến hết học kỳ đầu tiên, vui lòng hoàn thành liên kết Google Biểu mẫu bên dưới trước khi kết thúc 

ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 , 2020. Bạn phải hoàn thành một cuộc khảo sát mới cho từng đứa trẻ trong gia 

đình bạn muốn có một mô hình học tập khác vào ngày 2 tháng 11 năm 2020. 

 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM  

 

Nếu bạn muốn (các) con K-6 của bạn tiếp tục theo mô hình học tập hiện tại của chúng (100% học từ xa hoặc học 

trực tiếp), bạn không cần thực hiện hành động nào vào lúc này. 

 

Khi ngày càng có nhiều học sinh chuyển trở lại học tại chỗ, việc đảm bảo học sinh duy trì được tối thiểu 6 feet 

trong khi xã hội xa cách trở nên khó khăn hơn. Hiệu trưởng và giáo viên tiếp tục xem xét các cơ hội để sửa đổi vị 

trí chỗ ngồi và quy trình an toàn. Xin lưu ý rằng tất cả học sinh chuyển từ học tập từ xa sang học trực tiếp sẽ phải 

đeo khăn che mặt khi đến trường và trên xe buýt (nếu có), tuân theo các quy trình an toàn do Kế hoạch Hoạt động 

và Học tập 2020 của Trường Công lập Goddard, và xem lại Công cụ Kiểm tra Sức khỏe Tại nhà trị giá 265 USD 

với con của bạn trước khi báo cáo với trường mỗi ngày. 

 

Các gia đình của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông quan tâm đến việc thay đổi nền tảng nên liên hệ 

trực tiếp với hiệu trưởng tòa nhà của họ để xem xét quy trình này. Tất cả các gia đình sẽ chọn nền tảng học tập 

cho học kỳ thứ hai cho mỗi đứa trẻ trong gia đình của họ vào một ngày sau đó. 

 

Cảm ơn bạn. 

 

Dane Baxa 

Giám đốc quan hệ cộng đồng 

Trường công lập Goddard, 265 USD 

316-794-4013 

http://bit.ly/K6LEARNINGPLATFORMCHANGEFORM
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_gps_academic_and_operational_plan.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/usd_265_20-21_at-home_screening.pdf

