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Dezembro 21, 2020
Queridas familias de Greater Lowell Tech:

A medida que nos aproximamos do feriado, gostariamos de trazer algumas atualiza96es importantes.
Atualizaciio sobre o MCAS

Recebemos uma notifica9ao do Departamento de Educa9ao Elementar e Secundaria de que os alunos da 11a serie (turma de 2022) nao
participarao do teste MCAS em janeiro e fevereiro de 2021, conforme planejado originalmente. Os testes para a Classe de 2022 em
Artes da Lingua Inglesa e Matematica serao adiados para o final do ano letivo. Alem disso, os membros das turmas de 2021-2023 nao
serao obrigados a fazer o MCAS de Biologia e, em vez disso, precisarao demonstrar os creditos obtidos em Biologia para atender ao
requisito de gradua9ao em ciencias do ensino medio. Os alunos do ultimo ano, ou seja, 12a serie, que nao receberam uma nota de
aprova9ao no MCAS para ELA e Matematica, serao obrigados a refazer o teste de 14 de janeiro a 5 de fevereiro.

Atualizaciio dos testes ACCESS

Os testes ACCESS para alunos de lingua inglesa foram estendidas de janeiro ate o final de maio.
,·
Atualizatiio sobre educatiio cooperativa
Atualmente, temos 96 alunos do ultimo ano participando do modelo de educa9ao cooperativa. Nosso Diretor de Educa9ao Cooperativa
tern trabalhado incansavelmente para que isso aconte9a Estamos muito gratos pelo seu trabalho arduo! Esta semana, fomos informados
que o Departamento de Educa9ao Fundamental e Medio deu sua aprova9ao para que as escolas permitissem aos alunos do 11° ano a
oportunidade de participar do modelo de educa9ao cooperativa a partir de 8 de fevereiro de 2021. Todos Os alunos do 11° ano devem
ter obtido sua certifica9ao OSHA 10 e demonstrar proficiencia nas habilidades exigidas antes de serem elegiveis para coloca9ao.

Evento de Open House Virtual de 8° serie
Nosso evento de Open House virtual A oitava serie sera realizada de 5 a 7 de janeiro online via Zoom todas as noites a partir das 18h 20:00. Links para cada sessao e mais informa96es estarao disponiveis em nosso site.
Vacina da gripe
Massachusetts exige que os alunos que frequentam o jardim de inffmcia ate a 123 serie recebam a vacina contra a gripe ate 31 de
dezembro de 2020. Manteremos voces informados se este prazo for revisado.
Aprendizagem remota

Com base nas tendencias dos dados de saude atuais e mantendo nosso compromisso em priorizar a seguran9a de nossos alunos e
funcionarios, continuaremos nosso modelo atual de ensino remoto completo ap6s as ferias. 0 aprendizado remoto sera retomado na
segunda-feira, 4 de janeiro de 2021.

Ouarentena de viagem

Se voce estiver viajando para fora de Massachusetts durante as ferias, lembre-se de seguir as diretrizes de quarentena para viagens,
hem como notificar as enfermeiras da escola sobre as datas da viagem.
Para encerrar, enquanto refletimos sobre 2020 e todos os desafios sem precedentes, estamos mais gratos do que nunca por trabalhar
com uma equipe tao dedicada, alunos engajados e familias atenciosas, e esperamos um Ano Novo mais brilhante!
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