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Maio 14, 2021
Queridas famflias de Greater Lowell Tech:

Por meio desta carta, queremos oferecer a voces uma atualiza�ao sobre as mudan�as recentes na saude
publica, de acordo com o relat6rio COVID-19 correspondente a esta semana, de 14 de maio de 2021,
emitido pela Secretaria de Saude Publica de Massachusetts: A taxa media de incidencia diaria de casos
por 100.000 residentes (ultimos 14 dias) para a cidade de Lowell e 22.3, inferior aos 30 da semana
passada, enquanto a "taxa de positividade percentual" (a porcentagem de testes que sao positivos em
Lowell) e de 4.31%, abaixo dos 5,39% da semana anterior.
Durante esta semana, 1 membro da nossa comunidade testou positivo. Seus contatos pr6ximos foram
acompanhados e notificados em particular. Continue mdnitorando seu filho DIARIAMENTE quanto aos
sintomas de COVID antes de envia-lo a escola. NAO mande seu filho para a escola se ele apresentar
sintomas de COVID, incluindo: febre (100 graus ou mais) calafrios, dor de cabe�a (quando combinada
com outros sintomas), dores no corpo, tosse (nao associada a uma causa conhecida), dificuldade para
respirar, nauseas, vomito ou diarreia, dor de garganta, perda do paladar ou do cheiro, fadiga (quando
combinada com outros sintomas) e nariz entupido ou escorrendo.
A segunda-feira 17 de maio de 2021 teremos o maior prazer em receber todos os nossos alunos nos
nfveis 9-12 que estao atualmente participando do modelo de aprendizagem hfbrido, que retornarao as
suas aulas presenciais cinco dias por semana tanto em suas semanas academicas como de oficina. Os
alunos que participam do programa totalmente remoto continuarao a faze-lo completamente assim pelo
restante do ano letivo. Todas as informa�oes sobre os horarios dos onibus serao publicadas pelo
Superintendente Assistente / Diretor em nosso site (na guia dos pais na sexta-feira.
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, flexibilidade e colabora�ao. Devolver os alunos com
seguran�a ao aprendizado presencial e nossa prioridade.
Sinceramente:
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Jill Davis
Superintendente-Directora
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