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 ،( Lowell Public Schoolsالعامة) مدارس لويل الطالب في عائالت أعزائي

 

أيًضا تحديثًا آخر حول موقف األمور وأقدم لكم  -وشراكتكم  ومرونتكممع اقترابنا من عيد الشكر، أردت أن أشكركم مرة أخرى على صبركم 

 فيما يتعلق بموعد تمكن الطالب من العودة إلى مبانينا.

 

ال تزال تتجه في االتجاه الخاطئ. في  - Massachusettsوعبر  - Lowellهنا في  COVID-19 المتعلقة ب بياناتاللسوء الحظ ، فإن 

في   اليومية تأعلنا أننا نتحول من خطتنا التعليمية األولية إلى الخطة المعمول بها حاليًا، كان متوسط معدل الحاالمنتصف أكتوبر، عندما 

Lowell  نسبة االختبارات اإليجابية هنا في  16.4من السكان  100,000لكل( "وكان "معدل اإليجابية في المئةLowell )3.29٪ وبعد .

عاً عالي المخاطر، حتى بموجب المبادئ التوجيهية المنقحة للكومنولث. وبناء على أحدث األرقام، ارتفع متوسط شهر، ال يزال لويل يعتبر مجتم

 .٪6.45، كما أن معدل اإليجابية في المائة لدينا أعلى بكثير اآلن عند 42.1معدل حاالتنا اليومية إلى 

 

وف نواصل ستزامنا بإعطاء األولوية لسالمة طالبنا وموظفينا ومجتمعنا األوسع، لبيانات الصحية، والحفاظ على الل العامة بناًء على االتجاهات

فقط الطالب في فصول التعليم الخاص المنفصلة بشكل كبير سوف يستمرون في  األقل.  يناير على 4 حتىتنفيذ خطة التعلم عن بعد الحالية 

  .الحضوريالتعلم 
 

ال يزال  أنه في حين  كل جانب من جوانب هذا العام.ل المصاحب رها اإلنحن نفهم مدى   يرجى أن تعلموا أن هذا القرار لم يتخذ باستخفاف.

عد التشاور مع بولبيانات الصحية مرة أخرى في اتجاه أفضل، لتحول اقبل عطلة الشتاء  المدرسي هناك ما يكفي من الوقت المتبقي في التقويم

في هذه المرحلة، من غير الواقعي أن نتمكن من إعادة   ، يبدو أن هذا النوع من التحول غير مرجح إلى حد كبير. Lowell في مجلس الصحة

 إشعار مسبق ممكن فيما يتعلق بهذه القرارات. أسرعيناير، وأردنا أن نقدم لكم  4قبل  الحضوريالمزيد من الطالب إلى التعلم 

 

وسنقدم لك أي تحديثات ونحن ننظر إلى خطة  COVID-19بيانات ل العامة لمراقبة االتجاهات Lowell في جلس الصحةسنواصل العمل مع م

 التعلم الخاصة بنا في المستقبل.

 

االجتماعي، وارتداء  التباعد - COVID-19، يرجى تذكر االستمرار في اتباع بروتوكوالت السالمة التي تخفف من انتشار هذا الوقتفي 

، كلما كان بإمكاننا الحصول  Lowellهنا في  COVID-19، وعدم التجمع في مجموعات كبيرة. كلما تمكنا من تحسين أعداد الواقي قناعال

 على المزيد من الطالب في مباني مدرستنا.

 

 أشكركم مرة أخرى على صبركم ومرونتكم وشراكتكم طوال هذا الوقت غير المسبو .
 

 ،بإخالص
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