
Dear Keller ISD Families and Staff, 
 
After consulting with Tarrant County Health officials, Keller ISD is joining other area school districts in 
extending our emergency closure through Friday, April 17, to help prevent the spread of COVID-19. The 
District’s eLearning platform and our drive-through meal pick-up service will continue throughout the closure. 
 
As of today, Texas has more than 1,700 cases in 105 counties, and the United States has surpassed both 
China and Italy in the number of COVID-19 cases. It is clear that our communities need more time to flatten the 
curve and prevent rapid spread of the novel coronavirus that causes COVID-19. Please join all of us in Keller 
ISD as we follow the emergency disaster orders and social distancing restrictions set forth by our city, county, 
and state officials. Together, we believe we can slow down the virus and make a difference for our health care 
system. 
 
Schools are not designed to have empty hallways and quiet classrooms. Our administrators, teachers, and 
support staff truly miss our students. We are doing everything we can to provide meaningful online learning 
activities and counseling resources to ensure continuity of services for students. Our employees in the 
Technology and Child Nutrition Services departments have been nothing short of heroic in their efforts to make 
sure students are connected and well fed. The pictures and posts being shared online tell a story of a 
community that is resilient in the face of adversity and committed to helping those in need. We hope you will 
continue to join us as we #CelebrateKISD through this closure.  
 
Thank you, parents, for your patience and support during these difficult times. We are proud to be a part of a 
community that steps up to help and supports one another when it is needed most. We will continue to keep 
you informed about any new developments during this extended school closure, and we look forward to the 
day when we can reopen our doors and welcome our students back to campus. 
 
  

https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/Counseling
https://twitter.com/search?q=%23CelebrateKISD&src=typeahead_click&f=live


 
Estimadas familias y empleados de Keller ISD, 
 
Después de consultar con los funcionarios de salud del condado de Tarrant, Keller ISD ha decidido unirse a 
otros distritos escolares del área para extender nuestro cierre de emergencia hasta el viernes, 17 de 
abril, para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. La plataforma de enseñanza en línea del Distrito 
District’s eLearning platform y nuestra distribución de alimentos a través de autoservicio continuará durante 
todo el cierre.  
 
A partir de hoy, Texas tiene más de 1,500 casos en 92 condados, y los Estados Unidos ha superado a China 
e Italia en los números de cosos de COVID-19. Está claro que nuestras comunidades necesitan más tiempo 
para aplanar la curva y evitar la rápida propagación del novedoso coronavirus que causa COVID-19. Le 
pedimos de favor que se una a todos nosotros en Keller ISD mientras seguimos las órdenes de emergencia 
por desastres y las restricciones de distanciamiento social establecidas por nuestros funcionarios de la ciudad, 
el condado y el estado. Creemos que juntos podemos frenar el virus y cambiar la situación para nuestros 
sistemas de atención médica.  
 
Las escuelas no están diseñadas para tener pasillos vacíos y salones de clases silenciosos. Nuestros 
administradores, maestros y personal de apoyo extrañan a nuestros estudiantes. Estamos haciendo todo lo 
posible para proporcionar actividades de aprendizaje en línea online learning activities y recursos de 
consejería counseling resources para garantizarle a la comunidad de los servicios para los estudiantes. 
Nuestros empleados en los departamentos de Tecnología y de Servicios de Nutrición Infantil han sido 
heroicos en sus esfuerzos para asegurar que los estudiantes estén conectados y bien alimentados. Las 
fotografías y publicaciones que se comparten en línea cuentan la historia de una comunidad que es resistente 
a la adversidad y que está comprometida a ayudar a los necesitados. Esperamos que continúe uniéndose a 
nosotros mientras celebramos KISD #CelebrateKISD durante este cierre.  
 
Le queremos agradecer a los padres por su paciencia y apoyo durante estos momentos difíciles. Nos 
enorgullece formar parte de una comunidad que tiende la mano para ayudar y que se apoyan unos a otros 
cuando más se necesita. Continuaremos manteniéndolos informado sobre cualquier novedad durante este 
cierre prolongado de las escuelas, y esperamos con ansias el día en que podamos reabrir nuestras puertas y 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes al regresar al plantel escolar. 
 

https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/counseling
https://twitter.com/search?q=%23CelebrateKISD&src=typeahead_click&f=live


Kính gửi các Gia Đình và Nhân Viên Nha Học Chánh Keller, 
 
Sau khi tư vấn với giới chức Y Tế Quận Tarrant, nha học chánh Keller sẽ cùng với các nha 
học chánh lân cận dời thời hạn đóng cửa đến ngày Thứ Sáu, 17 tháng 4 để ngăn ngừa sự 
truyền nhiễm của COVID-19. Chương trình học qua máy vi tính (elearning) và dịch vụ phân 
phát thực phẩm sẽ vẫn tiếp tục trong suốt thời gian đóng cửa này. 
 
Cho đến ngày hôm nay, tiểu bang Texas đã có 1,500 trường hợp nhiễm bệnh trong 92 quận, và 
Hoa Kỳ đã vượt qua cả hai nước Trung Hoa và Ý về số người nhiễm bệnh COVID-19. Cộng 
đồng chúng ta cần thêm thời gian để kềm chế sự lây lan nhanh chóng của COVID-19. Xin quý 
vị hãy hợp tác với chúng tôi cùng nha học chánh Keller tuân  theo những luật lệ khẩn cấp, cũng 
như những phương thức cách ly trong xã hội được đặt ra bởi thành phố, quận, cũng như tiểu 
bang. Cùng nhau, chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể kềm chế được vi rút này và giúp đỡ 
hệ thống y tế của chúng ta.    
 
Trường học được dựng lên không phải để bỏ trống không, vắng lặng. Nhân viên điều hành, 
giáo viên, và các nhân viên hỗ trợ đều nhớ đến các em học sinh. Chúng tôi đang cố gắng hết 
sức để mang đến những giáo dục học vấn trên mạng, cũng như những hỗ trợ cố vấn để tiếp 
tục phục vụ các học sinh. Những nhân viên trong ban Kỹ Thuật và Dịch Vụ Dinh Dưỡng cho Trẻ 
Em đã cố gắng vượt bực để mang thực phẩm cũng như liên kết với Internet. Những hình ảnh 
và tin nhắn trên mạng đã cho thấy một cộng đồng kiên trì trong nghịch cảnh và tương trợ lẫn 
nhau trong lúc khó khăn. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cùng chúng tôi tán dương 
(#CelebrateKISD) trong giai đoạn đóng cửa này. 
 
Xin cám ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của quý phụ huynh trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi 
rất hãnh diện là một phần tử của cộng đồng cố gắng vươn lên để giúp đỡ lẫn nhau trong lúc 
cần thiết nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị những thông tin mới nhất trong thời 
kỳ tạm đóng cửa, và trông mong đến ngày mở cửa để chào đón các em học sinh trở lại trường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


