
 

 

Goddard Public Schools Families.  
 
As the start of the 20-21 school year is rapidly approaching, we want to bring you up to date on the school calendar and 
plans for student learning options.  On August 17th, 2020, the USD 265 Board of Education approved the updated 2020-
2021 school calendar.    Please CLICK HERE to download the document or find it on the homepage of 
www.goddardusd.com.   
 
2020-2021 Schedule for On-Site Learning 
 
Goddard Public Schools is committed to having students attending and safely learning in person and staff instructing on-site 
as often and consistent as possible.  As of August 18, 2020, USD 265 is committed to the on-site learning schedule for each 
grade configuration: 
   

Pre-K – 4th Grade Students – On-site learning, 5-days per week 
5th – 6th Grade Students – On-site learning, 5-days per week 
7th – 8th Grade Students – On-site learning, 5-days per week (September 18 and September 25 will be 100% 
Remote Learning Only, no on-site learning these days – This will allow students, staff, and families the opportunity 
to experience and prepare for the off-site learning that would be needed if the middle schools move to a hybrid 
model similar to the high schools). 
9 – 12th Grade Students – At GHS and EHS, on-site learning and remote learning will occur every other day for 
students. The students will be divided into two groups, based on the first letter of their last name. The first group 
of students will be learning on-site the same day the second group of students will be remote learning.  The next 
day, the second group of students will be learning on-site and the first group of students will be remote learning. 
Each group of students will be rotating on-site to remote learning every other school day.  

 Eisenhower High School 
o Group 1, students with last names A-M 
o Group 2, students with last names N-Z 

 Goddard High School 
o Group 1, students with last names A-L 
o Group 2, students with last names M-Z  

 Goddard Academy – All students will be on-site learning, 5-days per week  
 
*Students with IEPs will have their individual needs discussed with their IEP Team to determine on-site schedules.  
 
Considerations for Future Schedule Changes to On-Site Learning 
 
Plans, challenges, and opportunities have continued to change day-by-day since 
early March. As we near the start date for the 2020-2021 school year, we will continue to partner with our national, state, 
and local health departments and monitor changes to Covid-19 trend data in our community.  The district will follow their 
guidance when deciding to modify plans and schedules to best meet the needs of our students, staff, and families.  Some of 
the trend information we are monitoring, but not limited to, that which will help guide decision making on class schedules 
include: 

 The percentage of positive tests results for new cases of Covid-19 in Sedgwick County 

 Trend data regarding new cases within Sedgwick County  

 Local referring hospital capacity rates 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/236/2020-2021_school_year_calendar_08172020.pdf
http://www.goddardusd.com/


 

 

 Absenteeism rates for students  
 
We understand the difficulty schedule changes may cause families so it is our intent inform families of any changes as early 
as possible.  Should there be a changes from on-site learning to a remote learning / hybrid schedule for any grade 
configuration(s), we anticipate those changes would be implemented for a minimum of two weeks.  
 
Staggered Start Dates for First Day of Classes 
 
As part of the transition for students, staff, and families back to on-site learning after six months, Goddard Public Schools 
will have two staggered start dates for our first two days of classes. On Tuesday, September 8th, 2020 and Wednesday, 
September 9th, 2020, only half of the students (as identified below) from each school will be in attendance, for their 
respective first day of classes. All students who have enrolled in remote learning will begin on Tuesday, September 8th.  
 
Students Attending on Tuesday, September 8th, 2020: 
 

 Kindergarten, 1st and 2nd grade students at Elementary Schools 

 5th grade students at Intermediate Schools 

 7th grade students at Middle Schools 

 Group 1 of students at High Schools 
o EHS Group 1: Last Names Starting with A – M 
o GHS Group 1: Last Names Starting with A – L  
o Goddard Academy: Last Names Starting with A - L 

 
Students Attending on Wednesday, September 9th, 2020: 
 

 Pre-K, 3rd and 4th grade students at Elementary Schools 

 6th grade students at Intermediate Schools 

 8th grade students at Middle Schools 

 Group 2 of students at High Schools 
o EHS Group 2: Last Names Starting with N – Z 
o GHS Group 2: Last Names Starting with M – Z  
o Goddard Academy: Last Names Starting with M – Z  

 
All students will attend classes starting on Thursday, September 10th, 2020.  
 
Your student’s school will continue to communicate with you in the coming weeks as we approach the start of the new 
year.  
 
Thank you for your continued support.  
 
Dane Baxa 
Director of Community Relations 
 
 
 



 

 

Familias de las Escuelas Públicas de Goddard. 
 
A medida que se acerca rápidamente el inicio del año escolar 20-21, queremos ponerlo al día sobre el calendario escolar y 
los planes para las opciones de aprendizaje de los estudiantes. El 17 de agosto de 2020, la Junta de Educación de USD 265 
aprobó el calendario escolar actualizado 2020-2021. HAGA CLIC AQUÍ para descargar el documento o encontrarlo en la 
página de inicio de www.goddardusd.com. 
 
Calendario 2020-2021 para el aprendizaje en el sitio 
 
Las Escuelas Públicas de Goddard se comprometen a que los estudiantes asistan y aprendan de manera segura en persona y 
el personal instruya en el sitio con la mayor frecuencia y coherencia posible. A partir del 18 de agosto de 2020, USD 265 
están comprometidos con el programa de aprendizaje en el sitio para cada configuración de grado: 
   
Estudiantes de Pre-K - 4to grado - Aprendizaje en el lugar, 5 días a la semana 
Estudiantes de quinto a sexto grado: aprendizaje en el lugar, 5 días a la semana 
Estudiantes de 7. ° a 8. ° grado: aprendizaje en el lugar, 5 días a la semana (el 18 y el 25 de septiembre serán 100% de 
aprendizaje remoto solamente, no habrá aprendizaje en el lugar en estos días) .Esto permitirá a los estudiantes, el personal 
y las familias la oportunidad de experimentar y prepararse para el aprendizaje fuera del sitio que se necesitaría si las 
escuelas intermedias se cambiaran a un modelo híbrido similar a las escuelas secundarias). 
Estudiantes de 9.º a 12.º grado: en GHS y EHS, el aprendizaje en el sitio y el aprendizaje remoto se realizarán cada dos días 
para los estudiantes. Los estudiantes se dividirán en dos grupos, según la primera letra de su apellido. El primer grupo de 
estudiantes aprenderá en el sitio el mismo día que el segundo grupo de estudiantes será aprendizaje remoto. Al día 
siguiente, el segundo grupo de estudiantes aprenderá en el sitio y el primer grupo de estudiantes será aprendizaje remoto. 
Cada grupo de estudiantes rotará en el sitio al aprendizaje remoto cada dos días escolares. 
• Escuela secundaria Eisenhower 
o Grupo 1, alumnos con apellidos A-M 
o Grupo 2, estudiantes con apellidos N-Z 
• Escuela secundaria Goddard 
o Grupo 1, estudiantes con apellidos A-L 
o Grupo 2, alumnos con apellidos M-Z 
• Academia Goddard: todos los estudiantes estarán aprendiendo en el lugar, 5 días a la semana 
 
* Los estudiantes con IEP tendrán sus necesidades individuales discutidas con su equipo de IEP para determinar los horarios 
en el sitio. 
 
Consideraciones para futuros cambios en la programación del aprendizaje in situ 
 
Los planes, desafíos y oportunidades han seguido cambiando día a día desde 
principios de marzo. A medida que nos acerquemos a la fecha de inicio del año escolar 2020-2021, continuaremos 
asociándonos con nuestros departamentos de salud nacionales, estatales y locales y monitorearemos los cambios en los 
datos de tendencias de Covid-19 en nuestra comunidad. El distrito seguirá su orientación cuando decida modificar los 
planes y horarios para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias. Parte de la información 
de tendencias que estamos monitoreando, pero no limitada a, que ayudará a guiar la toma de decisiones sobre los horarios 
de clases, incluye: 
• El porcentaje de resultados positivos en las pruebas para nuevos casos de Covid-19 en el condado de Sedgwick 



 

 

• Datos de tendencias sobre casos nuevos en el condado de Sedgwick 
• Tasas de capacidad de los hospitales de referencia locales 
• Tasas de absentismo de los estudiantes 
 
Entendemos que los cambios de horario de dificultad pueden causar a las familias, por lo que es nuestra intención informar 
a las familias de cualquier cambio lo antes posible. Si hubiera algún cambio del aprendizaje en el sitio a un programa híbrido 
/ de aprendizaje remoto para cualquier configuración de grado, anticipamos que esos cambios se implementarán por un 
mínimo de dos semanas. 
 
Fechas de inicio escalonadas para el primer día de clases 
 
Como parte de la transición para que los estudiantes, el personal y las familias regresen al aprendizaje en el lugar después 
de seis meses, las Escuelas Públicas de Goddard tendrán dos fechas de inicio escalonadas para nuestros primeros dos días 
de clases. El martes 8 de septiembre de 2020 y el miércoles 9 de septiembre de 2020, solo la mitad de los estudiantes 
(como se identifica a continuación) de cada escuela asistirán, para su respectivo primer día de clases. Todos los estudiantes 
que se hayan inscrito en el aprendizaje remoto comenzarán el martes 8 de septiembre. 
 
Estudiantes que asistirán el martes 8 de septiembre de 2020: 
 
• Estudiantes de jardín de infantes, 1er y 2do grado en escuelas primarias 
• Estudiantes de quinto grado en escuelas intermedias 
• Estudiantes de séptimo grado en escuelas intermedias 
• Grupo 1 de estudiantes de escuelas secundarias 
o Grupo 1 de EHS: Apellidos que comienzan con A - M 
o Grupo 1 de GHS: apellidos que comienzan con A - L 
o Academia Goddard: apellidos que comienzan con A - L 
 
Estudiantes que asistirán el miércoles 9 de septiembre de 2020: 
 
• Estudiantes de prekínder, 3er y 4to grado en escuelas primarias 
• Estudiantes de sexto grado en escuelas intermedias 
• Estudiantes de octavo grado en escuelas intermedias 
• Grupo 2 de estudiantes de escuelas secundarias 
o Grupo 2 de EHS: apellidos que comienzan con N - Z 
o Grupo 2 de GHS: apellidos que comienzan con M - Z 
o Academia Goddard: apellidos que comienzan con M - Z 
 
Todos los estudiantes asistirán a clases a partir del jueves 10 de septiembre de 2020. 
 
La escuela de su estudiante continuará comunicándose con usted en las próximas semanas a medida que nos acerquemos 
al comienzo del nuevo año. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Dane Baxa, Director de Relaciones Comunitarias 



 

 

Gia đình Trường Công lập Goddard. 
 
Khi năm học 20-21 đang đến gần, chúng tôi muốn cập nhật cho bạn lịch học và kế hoạch cho các lựa chọn học tập của học 
sinh. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, Hội đồng Giáo dục trị giá 265 USD đã phê duyệt lịch học 2020-2021 được cập nhật. Vui 
lòng BẤM VÀO ĐÂY để tải tài liệu hoặc tìm trên trang chủ www.goddardusd.com. 
 
Lịch trình 2020-2021 cho Học tập Tại chỗ 
 
Trường Công lập Goddard cam kết để học sinh tham dự và học tập an toàn trong người và nhân viên hướng dẫn tại chỗ 
thường xuyên và nhất quán nhất có thể. Kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2020, 265 USD cam kết cho lịch trình học tập tại chỗ 
cho mỗi cấu hình lớp: 
   
Học sinh Pre-K - Lớp 4 - Học tại chỗ, 5 ngày mỗi tuần 
Học sinh lớp 5 - lớp 6 - Học tại chỗ, 5 ngày mỗi tuần 
Học sinh lớp 7 - lớp 8 - Học tại chỗ, 5 ngày mỗi tuần (18 tháng 9 và 25 tháng 9 sẽ là 100% Chỉ học từ xa, không học tại chỗ 
vào những ngày này - Điều này sẽ cho phép học sinh, nhân viên và gia đình có cơ hội trải nghiệm và chuẩn bị cho việc học 
tập ngoài cơ sở sẽ cần thiết nếu các trường trung học cơ sở chuyển sang mô hình kết hợp tương tự như trường trung học 
phổ thông). 
9 - Học sinh Lớp 12 - Tại GHS và EHS, học sinh học tại chỗ và học từ xa sẽ diễn ra cách ngày. Các học sinh sẽ được chia thành 
hai nhóm, dựa trên chữ cái đầu tiên của họ. Nhóm học sinh đầu tiên sẽ học tại chỗ cùng ngày với nhóm học sinh thứ hai sẽ 
học từ xa. Ngày hôm sau, nhóm học sinh thứ hai sẽ học tại chỗ và nhóm học sinh thứ nhất sẽ học từ xa. Mỗi nhóm học sinh 
sẽ luân phiên học tại chỗ đến học từ xa vào mỗi ngày học khác. 
• Trường trung học Eisenhower 
o Nhóm 1, học sinh có họ A-M 
o Nhóm 2, học sinh có họ N-Z 
• Trường trung học Goddard 
o Nhóm 1, học sinh có họ A-L 
o Nhóm 2, học sinh có họ M-Z 
• Học viện Goddard - Tất cả học sinh sẽ được học tại chỗ, 5 ngày mỗi tuần 
 
* Học sinh có IEP sẽ được thảo luận về nhu cầu cá nhân của họ với Nhóm IEP của họ để xác định lịch trình tại chỗ. 
 
Cân nhắc cho các thay đổi lịch trình trong tương lai đối với học tại chỗ 
 
Các kế hoạch, thách thức và cơ hội tiếp tục thay đổi từng ngày kể từ khi 
đầu tháng Ba. Khi gần đến ngày khai giảng cho năm học 2020-2021, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các sở y tế quốc gia, 
tiểu bang và địa phương của chúng tôi và theo dõi những thay đổi đối với dữ liệu xu hướng Covid-19 trong cộng đồng của 
chúng tôi. Học khu sẽ tuân theo hướng dẫn của họ khi quyết định sửa đổi kế hoạch và lịch trình để đáp ứng tốt nhất nhu 
cầu của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi. Một số thông tin về xu hướng mà chúng tôi đang theo dõi, nhưng 
không giới hạn, sẽ giúp hướng dẫn việc đưa ra quyết định về lịch học bao gồm: 
• Tỷ lệ phần trăm kết quả xét nghiệm dương tính đối với các trường hợp mới nhiễm Covid-19 ở Hạt Sedgwick 
• Dữ liệu xu hướng liên quan đến các trường hợp mới trong Quận Sedgwick 
• Tỷ lệ công suất bệnh viện giới thiệu tại địa phương 
• Tỷ lệ nghỉ học của học sinh 
 



 

 

Chúng tôi hiểu rằng những thay đổi về lịch trình khó khăn có thể gây ra cho các gia đình, vì vậy chúng tôi có ý định thông 
báo cho các gia đình về bất kỳ thay đổi nào càng sớm càng tốt. Nếu có những thay đổi từ học tại chỗ sang lịch học / kết hợp 
từ xa cho bất kỳ (các) cấu hình lớp nào, chúng tôi dự đoán những thay đổi đó sẽ được thực hiện trong ít nhất hai tuần. 
 
Ngày bắt đầu so le cho ngày đầu tiên của lớp học 
 
Là một phần của quá trình chuyển tiếp để học sinh, nhân viên và gia đình trở lại học tại chỗ sau sáu tháng, Trường Công lập 
Goddard sẽ có hai ngày khai giảng so le cho hai ngày đầu tiên của lớp học. Vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020 và Thứ Tư, 
ngày 9 tháng 9 năm 2020, chỉ một nửa số học sinh (như được xác định bên dưới) từ mỗi trường sẽ tham gia vào ngày học 
đầu tiên tương ứng của họ. Tất cả học viên đã đăng ký học từ xa sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 8 tháng Chín. 
 
Học sinh tham dự vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020: 
 
• Học sinh mẫu giáo, lớp 1 và lớp 2 tại các trường Tiểu học 
• Học sinh lớp 5 tại các trường Trung cấp 
• Học sinh lớp 7 tại các trường Trung học cơ sở 
• Nhóm 1 học sinh tại các trường Trung học 
o Nhóm EHS 1: Họ Bắt đầu bằng A - M 
o Nhóm GHS 1: Họ Bắt đầu bằng A - L 
o Học viện Goddard: Họ bắt đầu bằng A - L 
 
Học sinh tham dự vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2020: 
 
• Học sinh lớp Pre-K, lớp 3 và lớp 4 tại các trường Tiểu học 
• Học sinh lớp 6 tại các trường Trung cấp 
• Học sinh lớp 8 tại các trường Trung học cơ sở 
• Nhóm 2 học sinh tại các trường Trung học 
o Nhóm EHS 2: Họ Bắt đầu bằng N - Z 
o Nhóm GHS 2: Họ Bắt đầu bằng M - Z 
o Học viện Goddard: Họ bắt đầu bằng M - Z 
 
Tất cả học sinh sẽ tham gia các lớp học bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020. 
 
Trường học của con bạn sẽ tiếp tục liên lạc với bạn trong những tuần tới khi chúng ta bắt đầu năm học mới. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 


