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Queridas famflias de Greater Lowell Tech:
Hoje e o ultimo dia do ano letivo 2020-2021 e que ano tern sido! A pandemia Covid-19 apresentou
enormes desafios, mas como comunidade escolar conseguimos nos unir e seguir em frente com
coragem, flexibilidade, criatividade e resiliencia.
Nao foi facil ajustar nossas praticas instrucionais e servi�os de suporte a experiencias de aprendizagem
hfbridas e remotas desconhecidas e nao tern sido perfeito, mas juntos, mantivemos os alunos seguros,
engajados e aprendendo, mesmo depois da escola, com oportunidades de participar de atividades
,:
extracurriculares virtuais e esportivas.
Sou muito grata por nossa equipe dedicada e trabalhadbra, e pela paciencia e apoio de nossas famflias
e parceiros comunitarios. Acima de tudo, estou incrivelmente orgulhoso de nossos alunos que fizeram
o seu melhor para se manterem engajados em seu aprendizado diante das adversidades..
Espero que todas as nossas famflias e funcionarios encontrem tempo neste verao para relaxar, refletir,
recarregar e se divertir!
Esperamos e planejamos iniciar o ano letivo em 31 de agosto de 2021 com restri�oes mfnimas ou sem
restri�oes. Como o Departamento de Ensino Fundamental e Medio nos fornece orienta�oes mais
espedficas, vamos mante-lo atualizado.
Obrigado novamente por sua extraordinaria parceria e apoio ao longo do ultimo ano! Nao poderfamos
ter conseguido sem cada um de voces! Trabalhando juntos estamos, e sempre seremos Gryphon
Strong!
Tenham um verao muito born e por favor cuidem-se bem!
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