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Marc;o 26, 2021

Caras famflias de Greater Lowell Tech:
0 objetivo desta carta e fornecer a voce uma atualizac;ao sobre as mudanc;as recentes nos dados de saude publica,
com base no relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts esta semana, marc;o 26,
2021: A taxa media de incidencia diaria de casos por 100.000 residentes (durante os ultimos 14 dias) para a cidade
de Lowell e 30.6 superior a 25.3 da semana passada. A "taxa de porcentagem de positividade" (a porcentagem de
testes que sao positivos em Lowell) e 4.91%, maior que 4.10% da semana anterior.
Lembre-se de que todos devemos continuar a fazer nossa parte para garantir a saude e a seguranc;a de nossa
comunidade escolar. Continue a monitorar seus filhos DIARIAMENTE quanto aos sintomas de COVID antes de
envia-los

a escola. NAO mande seus filhos para a escola se eles apresentarem sintomas de COVID, que incluem:

febre (100 graus ou mais) calafrios, dor de cabec;a (combinada com outros sintomas), dores no corpo, tosse (nao
associada a uma causa conhecida), dificuldades respirat6rias, nauseas, vomitos ou diarreia, dor de garganta, perda
do paladar ou do cheiro, fadiga (combinada com outros sintomas) e congestao nasal ou coriza (nao associada a
alergias).
Foi enviada was uma pesquisa com todas as familias cujos filhos estao atualmente estudando totalmente

a

distancia para dar-lhes a opc;ao de fazer uma mudanc;a para a aprendizagem hibrida no inicio do quarto trimestre
em 6 de abril de 2021. Se voce ainda nao completou a pesquisa, fac;a-o isso tambem nos ajudara a alcanc;ar nossa
meta de aumentar o numero de alunos da nona serie participando pessoalmente dois (2) dias por semana A/ X
ou (50% ). Estamos ansiosos para comunicar uma data em que essa transic;ao ocorrera no meio da pr6xima
semana.
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, flexibilidade e colaborac;ao. Devolver os alunos com
seguranc;a ao aprendizado presencial e nossa prioridade.
Sinceramente:

Jill Davis
Superintendente-Diretora
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