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Caras Famflias de Greater Lowell Tech:
Espero que esta carta o encontre sao e salvo. Tenho o prazer de informar que as tendencias nos dados
COVID-19 para nosso "munidpio-chave", a cidade de Lowell, continuam diminuindo. A taxa media de
incidencia diaria de casos por 100.000 residentes (ultimos 14 dias) para a cidade de Lowell e 23.1 menor
que 24.5 da semana anterior. A "taxa de porcentagem de positividade" (a porcentagem de testes que
sao positives em Lowell) e 3.74% menor que 3.86% da semana pasada.
Nosso retorno ao Modo de Aprendizagem Hfbrida (B) Fase
'" 2 esta tomando a forma esperada e nossos
alunos das series 10-12 estao felizes em retornar aos seus programas tecnicos por quatro dias na semana
das oficinas. Nossa pr6xima meta nas pr6ximas semarias e aumentar o aprendizado presencial para
nossos alunos da nona serie para dois (2) dias por semana A / X ou {50%}. Para que isso aconte�a,
estamos trabalhando na prepara�ao das refei�oes e atendendo as diretrizes de distancia fisica de 6 pes
que ainda sao exigidas durante todas as refei�oes de acordo com as novas orienta�oes sobre requisites
de aprendizagem presencial emitidas pelo Departamento de Educa�ao Basica. semana. Este novo guia
descreve uma abordagem em fases para os alunos retornarem ao aprendizado integral e presencial a
partir de segunda-feira, 5 de abril de 2021 (para alunos do ensino fundamental) e quarta-feira, 28 de
abril de 2021 (para alunos do ensino medio). Detalhes sobre a fase de ensino medio do piano serao
divulgados em abril. Assim que estiverem disponfveis, nos o manteremos informado.
Para um planejamento adequado, faremos uma pesquisa com as famflias que estao participando
totalmente remotamente para determinar se desejam fazer uma altera�ao nesta elei�ao no quarto
trimestre.
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, flexibilidade e colabora�ao.. Devolver os alunos com
seguran�a ao aprendizado presencial e nossa prioridade.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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