
 

 

April 3, 2020 
 
Goddard Public Schools Families.  
 
Thank you for partnering with us during this first week of our continuous learning model for students.   We have so much 
#265Pride when we see the learning that is going on in the homes of our students facilitated by our incredible staff and 
parents. 
 
To better meet the needs of our students and families, the Nutrition Services Meal Program is changing the delivery 
model.   Effective, Monday, April 6, the District will provide 11 stationary food distribution sites throughout the 
district.  Buses located at each site will be equipped with an internet hot spot device, which will provide students FREE Wi-Fi 
internet access.  Families may access the free Wi-Fi service “Goddard-Free’, as long as they are within 30 feet of a bus.  
 
Packaged meals will be served to children ages 1 – 18 from 11:30 a.m. to 1:00 p.m., Monday through Friday (including April 
10th and April 13th) through May 19th, 2020 (or until further notice).   All children must be present to receive their meals at 
one of the following meal distribution sites:  

 Brentwood Apartments, 600 S. Main St., Goddard, KS 

 Eisenhower High School, 1230 S. 167th St. W., Goddard, KS 

 Oak Street Elementary School, 501 Oak St, Goddard, KS 

 Crossroads Church, 2139 S. Maize Rd, Wichita, KS 

 Reliance Church, 11910 W. Pawnee, Wichita, KS 

 Harvest Ridge Sub-Division Park, 3715 S. Westgate, Wichita, KS 

 Downing & Lahay Funeral Services (No Wi-Fi available at this site), 10515 W. Maple, Wichita, KS 

 Ascension Lutheran / Open Arms Daycare, 12885 W. Maple, Wichita, KS 

 Pathway Church Goddard Campus, 18800 W. Kellogg, Goddard, KS 

 11:30am to 12:10pm, Regency Community, 16171 W. Highway 54, Goddard, KS 

 12:20pm to 1:30pm, Maple Village Community, 17700 W. Maple, Goddard, KS 
 
As we all continue to focus on the health and safety of our students, staff, and families, please be mindful of CDC guidelines 
for social distancing (maintaining at least 6 feet of separation from others, not gathering in groups larger than 10 people, 
washing your hands frequently, and keeping children home if they are sick) when picking up meals and accessing the 
internet hotspots at meal distribution sites. In the event of inclement weather, we will communicate cancellations via text, 
email, and social media to our Goddard staff and families. 
 
Maps of the meal distribution sites can be found by clicking on the ‘USD 265 Meal Program’ button on the homepage of 
www.goddardusd.com and on Goddard Public School’s Continuous Learning Website.  
 
Thank you for your continued support.  
 
Dane Baxa 
Director of Community Relations 
Goddard Public Schools, USD 265 
 
  

http://www.goddardusd.com/
https://sites.google.com/goddardusd.com/usd265continuouslearning/home?scrlybrkr


 

 

3 de abril de 2020 
 
Goddard Public Schools Families. 
 
Gracias por asociarse con nosotros durante esta primera semana de nuestro modelo de aprendizaje continuo para 
estudiantes. Tenemos mucho # 265Pride cuando vemos el aprendizaje que está ocurriendo en los hogares de nuestros 
estudiantes facilitado por nuestro increíble personal y padres. 
 
Para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes y familias, el Programa de Alimentos de Servicios de 
Nutrición está cambiando el modelo de entrega. A partir del lunes 6 de abril, el Distrito proporcionará 11 sitios fijos de 
distribución de alimentos en todo el distrito. Los autobuses ubicados en cada sitio estarán equipados con un dispositivo de 
acceso directo a Internet, que proporcionará a los estudiantes acceso gratuito a Internet Wi-Fi. Las familias pueden acceder 
al servicio de Wi-Fi gratuito "Goddard-Free", siempre que estén a menos de 30 pies de un autobús. 
 
Las comidas envasadas se servirán a niños de 1 a 18 años de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., de lunes a viernes (incluidos el 10 y 13 
de abril) hasta el 19 de mayo de 2020 (o hasta nuevo aviso). Todos los niños deben estar presentes para recibir sus comidas 
en uno de los siguientes sitios de distribución de comidas: 
• Apartamentos Brentwood, 600 S. Main St., Goddard, KS 
• Escuela Secundaria Eisenhower, 1230 S. 167th St. W., Goddard, KS 
• Escuela primaria Oak Street, 501 Oak St, Goddard, KS 
• Iglesia Crossroads, 2139 S. Maize Rd, Wichita, KS 
• Iglesia de la Confianza, 11910 W. Pawnee, Wichita, KS 
• Harvest Ridge Sub-Division Park, 3715 S. Westgate, Wichita, KS 
• Downing & Lahay Funeral Services (no hay Wi-Fi disponible en este sitio), 10515 W. Maple, Wichita, KS 
• Ascensión Lutheran / Open Arms Daycare, 12885 W. Maple, Wichita, KS 
• Pathway Church Goddard Campus, 18800 W. Kellogg, Goddard, KS 
• 11:30 am a 12:10 pm, Regency Community, 16171 W. Highway 54, Goddard, KS 
• 12:20 pm a 1:30 pm, Maple Village Community, 17700 W. Maple, Goddard, KS 
 
A medida que todos seguimos enfocándonos en la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias, 
tenga en cuenta las pautas de los CDC para el distanciamiento social (mantener al menos 6 pies de separación de los demás, 
no reunirse en grupos de más de 10 personas, lavar sus manos con frecuencia y mantener a los niños en casa si están 
enfermos) al recoger comidas y acceder a los puntos de acceso a Internet en los sitios de distribución de comidas. En caso 
de mal tiempo, comunicaremos las cancelaciones por mensaje de texto, correo electrónico y redes sociales a nuestro 
personal y familias de Goddard. 
 
Los mapas de los sitios de distribución de comidas se pueden encontrar haciendo clic en el botón "Programa de comidas 
USD 265" en la página de inicio de www.goddardusd.com y en el sitio web de aprendizaje continuo de Goddard Public 
School. 
 
Gracias por su continuo apoyo. 
 
Dane Baxa 
Director de relaciones comunitarias 
Escuelas públicas de Goddard, USD 265 



 

 

Ngày 3 tháng 4 năm 2020 
 
Gia đình trường công Goddard. 
 
Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi trong tuần đầu tiên của mô hình học tập liên tục của chúng tôi cho sinh viên. Chúng tôi 
có rất nhiều # 265Pride khi chúng tôi thấy việc học tập đang diễn ra trong nhà của các học sinh của chúng tôi được tạo điều 
kiện bởi các nhân viên và phụ huynh đáng kinh ngạc của chúng tôi. 
 
Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh và gia đình, Chương trình Bữa ăn Dịch vụ Dinh dưỡng đang thay đổi mô hình phân 
phối. Có hiệu lực, Thứ Hai, ngày 6 tháng Tư, Quận sẽ cung cấp 11 địa điểm phân phối thực phẩm cố định trên toàn quận. Xe 
buýt được đặt tại mỗi địa điểm sẽ được trang bị một thiết bị điểm truy cập internet, nơi sẽ cung cấp cho sinh viên truy cập 
Internet Wi-Fi MIỄN PHÍ. Các gia đình có thể truy cập dịch vụ Wi-Fi miễn phí, miễn phí God Goddard, miễn là trong vòng 30 
feet từ xe buýt. 
 
Các bữa ăn đóng gói sẽ được phục vụ cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi từ 11:30 sáng đến 1:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu 
(bao gồm ngày 10 tháng 4 và ngày 13 tháng 4) đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 (hoặc cho đến khi có thông báo mới). Tất cả 
trẻ em phải có mặt để nhận bữa ăn của mình tại một trong những địa điểm phân phối bữa ăn sau: 
• Căn hộ Brentwood, 600 S. Main St., Goddard, KS 
• Trường trung học Eisenhower, 1230 S. 167th St. W., Goddard, KS 
• Trường tiểu học Oak Street, 501 Oak St, Goddard, KS 
• Nhà thờ Ngã tư, 2139 S. Maize Rd, Wichita, KS 
• Nhà thờ Reliance, 11910 W. Pawnee, Wichita, KS 
• Công viên phân khu Harvest Ridge, 3715 S. Westgate, Wichita, KS 
• Dịch vụ tang lễ Downing & Lahay (Không có Wi-Fi tại trang web này), 10515 W. Maple, Wichita, KS 
• Thăng thiên Lutheran / Chăm sóc ban ngày mở rộng, 12885 W. Maple, Wichita, KS 
• Cơ sở Goddard của Pathway Church, 18800 W. Kellogg, Goddard, KS 
• 11:30 sáng đến 12:10 tối, Cộng đồng Regency, 16171 W. Quốc lộ 54, Goddard, KS 
• 12:20 tối đến 1:30 chiều, Cộng đồng Maple Village, 17700 W. Maple, Goddard, KS 
 
Vì tất cả chúng ta tiếp tục tập trung vào sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi, xin lưu ý 
các hướng dẫn của CDC về cách xa xã hội (duy trì cách ly ít nhất 6 feet với những người khác, không tập trung trong các 
nhóm lớn hơn 10 người, giặt giũ bàn tay của bạn thường xuyên và giữ trẻ ở nhà nếu chúng bị bệnh) khi chọn bữa ăn và truy 
cập các điểm truy cập internet tại các trang web phân phối bữa ăn. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, chúng tôi sẽ liên 
lạc hủy bỏ qua văn bản, email và phương tiện truyền thông xã hội cho nhân viên và gia đình Goddard của chúng tôi. 
 
Bạn có thể tìm thấy bản đồ của các trang phân phối bữa ăn bằng cách nhấp vào nút USD 265 Chương trình Bữa ăn trên 
trang chủ của www.goddardusd.com và trên Trang web Học liên tục của Trường Công lập Goddard. 
 
Cám ơn vì sự hỗ trợ liên tục của bạn. 
 
Dane Baxa 
Giám đốc quan hệ cộng đồng 
Trường công lập Goddard, USD 265 



 

 

 
  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


