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Queridas familias de Greater Lowell:

A medida que o tempo frio se aproxima, gostaria de informa-los sobre algumas mudanc;:as nos "Dias da Neve" para o

ano letivo de 2020-2021. 0 Departamento de Educac;:ao Elementar e Secundaria fomeceu novas orientac;:oes, permitindo
aos distritos escolares a opc;:ao de agendar os alunos para um "dia de aprendizado remoto", quando as escolas devem
fechar devido ao mau tempo ou outras emergencias.

Greater Lowell Technical High School usara essa opc;:ao conforme necessario durante o aprendizado totalmente remoto
e hibrido para minimizar a perda de tempo de instruc;:ao para nossos alunos da seguinte maneira:
•a Se o tempo inclemente ocorrer enquanto estamos no aprendizado totalmente remoto, espera-se que os alunosa
estejam virtualmente presentes em todas as suas aulas e completem as tarefas todos os dias. As familias naoa
receberao uma chamada / e-mail.a
•a Se a escola tiver que fechar devido ao mau tempo ou outras emergencias durante o aprendizado hibrido,a
mudaremos para um 'dia de aprendizado remoto'. A presenc;:a virtual e a conclusao do trabalho para todas asa
aulas seri'io obrigat6rias. Tambem continuaremos a utilizar "dispensa antecipada" e uma abertura com "atraso dea
duas horas" conforme necessario. Todas as familias receberao uma notificac;:ao por telefone / e-maila
especificando a mudarn;:a.a
•a Se o tempo severo causar quedas de energia em nossas comunidades locais, tomando necessario o cancelamentoa
da escola em qualquer um dos modelos de aprendizagem, teriamos um "dia de neve" e nenhum trabalho seraa
necessario. Todas as familias receberao uma· notificac;:ao por telefone / e-mail dessa mudanc;:a. Este dia precisariaa
ser recuperado no final do ano letivo.a
Esses anuncios serao enviados a todas as familias e funcionarios por meio de uma chamada telefonica / e-mail
automatizada pre-gravada do Connect-Ed. Os anuncios tambem serao postados no site da nossa escola, a conta oficial
do Twitter da escola @GrLowellTechHS. e sera transmitido na maioria das estac;:oes de televisao que aparecem na parte
inferior do T.V. tela como:
Greater Lowell Technical High School: Dia de Aprendizagem Exclusivamente Remota
!!!!
Greater Lowell Technical High School: Fechada
Agradecemos antecipadamente por sua paciencia, suporte e cooperac;:ao. A seguranc;:a de nossos alunos e funcionarios
continua sendo nossa principal prioridade.
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