
 

Kế hoạch phục vụ bữa ăn KCIA 

Học sinh và gia đình KCIA có thể nhận các bữa ăn miễn phí bắt đầu từ thứ Sáu 

ngày 20 tháng 3 năm 2020. 

Thời gian đến nhận: từ 10 giờ 30 sáng đến 1 giờ 30 trưa 

Mỗi thứ Sáu và thứ Ba, bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

Đến nhận tại một trong những địa điểm dưới đây: 

Kansas City International Academy 
414 Wallace Ave 

KC, MO 64125 

Della Lamb Community Center 
500 Woodland Ave 

KC, MO 64106 

 
Các thức ăn cho thêm cũng sẽ được các trường KC Public Schools phát cho các học 

sinh và gia đình tại thành phố Kansas City. Các học sinh trường KCIA có thể đến 

những địa điểm dưới đây để nhận về dùng cho các bữa ăn. 

    Thời gian đến nhận: từ 7 giờ sáng đến 11 giờ và từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều 

    vào các ngày: 24 tháng 3, 26 tháng 3, 30 tháng 3, 1 tháng 4 

   tại các địa điểm:  

         - Trường Trung học Northeast HS, 

         - Trường Trung học Central HS, 

         - Trường Trung học East HS, 

         - Trường African-Centered College Preparatory Academy-Lower Campus. 

 

Harvesters, Hệ thống thực phẩm cộng đồng, cũng đang cung cấp thực phẩm cho 

học sinh và gia đình KCIA. Quý vị có thể vào trang web bên dưới, nhập Mã vùng 

(Zip code) của Quý vị để tìm các nơi có thể cung cấp thực phẩm gần nhà: 

www.harvesters.org/get-help 

Nếu Quý vị cần hỗ trợ thêm để lấy thức ăn cho gia đình, xin vui lòng liên lạc: 

- Bà LaTeasha Randle, Nhân viên Xã hội, theo số điện thoại: 816-888-0312 

hoặc địa chỉ email:  lrandle@kcia.us 

- Bà Jennifer Wilson, Giám đốc Phục vụ Học sinh, tại địa chỉ email: 
jwilson@kcia.us 
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