
 

 

Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 

Gia đình trường công Goddard. 

Như đã chỉ ra vào thứ Sáu tuần trước, nhân viên của chúng tôi sẽ dành tuần này để hoàn thiện các cơ 
hội học tập liên tục cho tất cả học sinh. Mặc dù tình huống này có nhiều thách thức, nhưng nó cũng 
mang lại nhiều cơ hội tuyệt vời cho nhân viên của chúng tôi để phát triển các cách sáng tạo để hỗ trợ 
việc học từ xa. 

Đầu ngày hôm nay, bạn đã nhận được một email từ trường con của bạn chỉ ra quá trình lấy đồ dùng cá 
nhân và thuốc cho học sinh trong vài ngày tới. Chúng tôi biết những vật dụng này ở trường rất cần 
thiết không chỉ từ quan điểm sức khỏe đối với nhiều học sinh của chúng tôi, mà sẽ cần thiết khi chúng 
tôi bắt đầu các hoạt động giảng dạy vào tuần tới. Khi chúng tôi thực hiện quy trình này, xin hãy chú ý 
đến các yêu cầu xa cách xã hội mà chúng tôi đang tuân theo như không có quá 10 người trong một 
phòng và mỗi người sẽ cách nhau 6 vòng. 

Vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3, bạn sẽ nhận được một cuộc khảo sát khác (rất ngắn) được thiết kế để 
giúp chúng tôi xác định nhu cầu công nghệ của học sinh. Chúng tôi hy vọng TẤT CẢ các gia đình sẽ dành 
một chút thời gian để hoàn thành khảo sát vì kết quả sẽ giúp khu học chánh đảm bảo chúng tôi đáp 
ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, chúng tôi bắt đầu ngày đầu tiên cung cấp bữa ăn và có 
hàng trăm sinh viên tận dụng cơ hội này. Chúng tôi hy vọng nhiều người nữa sẽ tham gia chương trình 
MIỄN PHÍ này trong vài tuần tới. 

Thông tin và thông tin chi tiết về bữa ăn: 

Nhân viên Dịch vụ Dinh dưỡng USD 265 sẽ bắt đầu cung cấp bữa trưa và bữa sáng đóng gói cho tất cả 
trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 18, từ thứ Hai đến thứ Sáu, 11:30 sáng đến 1:00 chiều. tại ba địa điểm 
bao gồm phía Bắc của trường trung học Eisenhower, phía bắc của trường tiểu học Oak Street và trên 
con đường phía trước căn hộ Brentwood (600 S. Main St., Goddard, KS). Không có yêu cầu đủ điều kiện 
để đủ điều kiện cho dịch vụ này, tuy nhiên trẻ em phải có mặt để nhận bữa ăn của họ. Trẻ em có thể đi 
lên, hoặc gia đình có thể lái xe qua và chọn một bữa ăn trọn gói có chứa bữa trưa và bữa sáng cho ngày 
hôm sau. Các hướng dẫn của liên bang yêu cầu (các) con của bạn phải có mặt thực tế tại địa điểm phân 
phối để chọn bữa ăn. 

Thay thế cho các gia đình có thể không thể lái xe đến 3 địa điểm phân phối, chúng tôi cũng có một số 
tuyến xe buýt phân phối thực phẩm di động hạn chế sẽ bỏ bữa sáng và bữa trưa đóng gói ở một số khu 
vực hạn chế. Vui lòng xem các bản đồ trong bản PDF này để biết danh sách đầy đủ các điểm dừng phân 
phối thực phẩm di động hoặc kiểm tra các tài khoản truyền thông xã hội của trường con bạn để biết 
thêm thông tin. 



 

 

Xin lưu ý những điều sau: 

• Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. 
• Che mũi và miệng khi ho và hắt hơi (ho / hắt hơi vào tay áo hoặc khăn giấy). 
• Hãy giữ trẻ em bị bệnh ở nhà. 
• Tránh tiếp xúc gần với bất kỳ ai có triệu chứng cảm lạnh hoặc cúm. 

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về coronavirus, vui lòng truy cập các liên kết dưới đây: 

• Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia (CDC) 
• Bộ Y tế và Môi trường Kansas (KDHE) 
• Sở Y tế Hạt Sedgwick (SCHD) 

 Một lần nữa, Học khu hiểu được tác động của việc đóng cửa trường học sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi xã 
hội và tình cảm của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi. Bạn có thể mong đợi bản cập nhật 
toàn quận tiếp theo từ Goddard USD 265 vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020. 

Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 

Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
Trường công lập Goddard, USD 265 
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Dưới đây là các tuyến phân phối di động kể từ thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


