LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Escritórios da Administração Central Henry J. Mroz
155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852

1 de abril de 2021
Prezados Alunos, Famílias e Funcionários da Lowell Public Schools,
Estamos ansiosos para esta segunda-feira, quando ainda mais alunos das séries K-5 retornarão ao
ensino presencial em tempo integral. Obrigado pela parceria e todo o seu apoio e feedback enquanto
preparávamos nossas escolas para o que será o primeiro dia no campus para alguns alunos em mais
de um ano.
A segunda-feira será, sem dúvida, um dia empolgante. Para ajudar a orientar as famílias nesta
transição de volta ao ensino presencial, nós reunimos uma lista de atualizações e lembretes, incluindo
informações sobre transporte, serviço de alimentação, nosso programa de testes conjuntos de COVID19 e outras medidas de segurança que estamos tomando. Verifique estes recursos postados no site do
distrito: https://www.lowell.k12.ma.us/inpersonlearning
Embora o entusiasmo pelo ensino presencial expandido esteja crescendo, se a sua família estiver
optando por permanecer no ensino remoto até o final deste ano letivo, saiba que temos o compromisso
de manter a qualidade do ambiente de aprendizado remoto. Nossos professores e equipe de apoio
têm participado de treinamento adicional enquanto se preparam para envolver os alunos presenciais e
remotos ao mesmo tempo na segunda-feira. Nós priorizamos a estabilidade e a continuidade nos
quadros de classes para manter, tanto quanto possível, os relacionamentos que professores e alunos
estabeleceram desde o início do ano.
Quero reiterar minha gratidão por sua parceria contínua, paciência, flexibilidade e compreensão ao
longo deste processo, enquanto continuamos a trabalhar para oferecer educação da mais alta
qualidade aos nossos alunos, independentemente do ambiente. Segunda-feira será o primeiro dia de
um novo modelo de ensino, não apenas para muitos alunos, mas também para nossa equipe - e à
medida que navegamos em outro novo ambiente juntos, temos o compromisso de sermos parceiros
em cada etapa do caminho.
Fique seguro e bem. Mal podemos esperar pela segunda-feira!
Atenciosamente,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente de Escolas

