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Outubro 8, 2020

Queridas Familias de Greater Lowell Tech:
Esta carta e para fomecer-lhe uma atualiza9ao sobre as recentes mudan9as nos dados de saude
publica e casos confirmados COVID-19 na comunidade escolar. Com base no Relat6rio COVID19 do Departamento de Sau.de Publica de Massachusetts para esta semana, 7 de outubro de 2020:
A Taxa media de Incidencia Diaria de Casos por 100.000 habitantes (ultimos 14 dias) para a
Cidade de Lowell e 16.3 e isso coloca Lowell em vermelho pela segunda semana seguida.
Atualmente, a taxa de positividade percentual para a Cidade de Lowell e 3.57%. Isso continua a
aumentar tambem.
Esta manha, fomos informados de que um membro da comunidade escolar teve um teste
positivo. Este individuo nao esteve no predio da escola por um longo tempo e, como resultado,
nao ha contatos ou suspeita de contato dentro de nossa comunidade escolar.
Com base nesses dados, o GLTHS permanecera em nosso atual modelo de aprendizagem hibrida
e continuaremos monitorando os dados de saude publica.
A fim de ajudar as familias com o planejamento, se os dados da pr6xima semana indicarem que a
Cidade de Lowell esta em "vermelho, esta seria a terceira semana seguida. Como resultado, o
GLTHS passara para um modelo complete de aprendizagem remota para todos os alunos a partir
de segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Publicaremos uma declara9ao para acompanhar esta carta
na pr6xima quinta-feira oferecendo informa9oes mais espedficas sobre a necessidade de fazer essa
transi9ao.
Obrigado antecipadamente por sua paciencia, apoio e coopera9ao. A seguran9a de nossos alunos
e funcionarios continua sendo nossa prioridade.
Sinceramente,

Jill Davis
Superintendente / Diretora
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