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Queridas familias de Greater Lowell Tech:
Nesta carta, queremos fornecer a voce uma atualiza�ao sabre as mudan�as recentes nos dados de saude publica.
De acordo com o relat6rio COVID-19 do Departamento de Saude Publica de Massachusetts desta semana, Maio 7,
2021: O numero media da taxa de incidencia diaria de casos par 100.000 residentes (ultimas 14 dias) para a cidade
de Lowell e 30, menor de 38 da semana anterior. A "taxa de porcentagem de positividade" (a porcentagem de testes
que sao positivos em Lowell) e 5.39%, menos de 6.19% na semana passada.
Esta semana 4 membros da comunidade testaram positivo. Cantatas pr6ximos foram acompanhados em cada caso,
e todos os identificados foram notificados em particular. Continue monitorando seu filho DIARIAMENTE quanta aos
sintomas de COVID antes de envia-lo para a escola. NAO mand:e seu filho ou filha para a escola se apresentarem
sintomas de COVID, incluindo: febre (100 graus ou mais) calq_frios, dor de cabe�a (em combina�ao com outros
sintomas), dares no corpo, tosse (nao associada a uma causa conhecida), falta de respira�ao, nausea, vomito ou
diarreia, dor de garganta, perda do paladar ou do olfato, fadiga (em combina�ao com outros sintomas) e nariz
entupido ou escorrendo.
Na pr6xima semana, estaremos administrando os testes MCAS de Lfngua lnglesa e Matematica para nossos alunos
do modelo hibrido presencial da lQ!l serie, bem coma para um grupo de alunos da 11!! serie. Como resultado, esses
alunos irao escola. para fazer o teste. Os alunos designados coma remotos farao a prova em data a ser anunciada.
Os alunos sao lembrados de nao se esquecerem de trazer seus Chromebooks para a escola em cada data de MCAS.
0 Superintendente Assistente / Diretor Michael Barton enviou uma comunica�ao com informa�oes mais
detalhadas. Se voce tiver alguma duvida, entre em cantata com o Sr. Barton em 978-441-4807 ou
mbarton@gltech.org.
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Na semana de 17 de maio de 2021, todos os alunos da 9!! a 12!! serie atualmente matriculados no modo de
aprendizado hibrido retornarao instru�ao em tempo integral em sala de aula cinco dias par semana nas Semanas
A e X Os alunos que atualmente estao participando remotamente continuarao a fazer assim coma para o restante
do ano letivo. lnforma�oes sabre quaisquer mudan�as no horario do onibus serao comunicadas pelo Diretor
Assistente-Superintendente na pr6xima semana.
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Agradecemos antecipadamente par sua paciencia, flexibilidade e colabora�ao. 0 retorno seguro de nossos alunos
ao aprendizado presencial e nossa prioridade.
Sinceramente:

Jill Davis
Superintendente-Diretora
• SERVING LOWELL, DRACUT, TYNGSBORO, DUNSTABLE •

