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

16 de Novembro de 2020

Caras Famílias da Lowell Public Schools,
À medida que nos aproximamos do Dia de Acão de Graças, queria agradecer-vos mais uma vez pela vossa
paciência, flexibilidade e parceria - e também atualizar-vos mais uma vez sobre a situação em termos de
quando os alunos poderão regressar aos nossos edifícios.
Lamentavelmente, os dados da COVID-19 aqui em Lowell - e em todo Massachusetts - continuam a ter uma
tendência na direção errada. Em meados de Outubro, quando anunciámos que iriamos mudar do nosso
plano de aprendizagem inicial para o plano atualmente em vigor, a taxa média diária de casos por 100.000
habitantes em Lowell era de 16.4 e a nossa "percentagem de positividade" (a percentagem de testes que
são positivos aqui em Lowell) era de 3.29%. Um mês mais tarde, Lowell ainda é considerada uma
comunidade de alto risco, mesmo segundo as orientações revistas pela Commonwealth. Com base nos
números mais recentes, a nossa taxa média diária de casos subiu para 42.1 e a nossa percentagem de
positividade é agora também significativamente mais elevada, situando-se nos 6.45%.
Com base nas tendências dos dados de saúde e mantendo o nosso compromisso de dar prioridade à
segurança dos nossos alunos, funcionários e comunidade em geral, continuaremos com o atual plano de
aprendizagem à distância até, pelo menos, 4 de Janeiro. Apenas os alunos das nossas aulas do
ensino especial substancialmente separadas prosseguirão com a aprendizagem presencial.
Por favor, saibam que esta decisão não foi tomada de ânimo leve. Compreendemos como todos os aspetos
deste ano têm sido stressantes. Embora ainda exista tempo suficiente no calendário, antes das férias de
Inverno, para que os dados de saúde possam recuar numa melhor direção, após consulta com o Conselho
de Saúde de Lowell, parece altamente improvável que este tipo de mudança se verifique. Neste momento,
é irrealista a possibilidade de recebermos mais alunos na aprendizagem presencial antes de 4 de Janeiro e
queríamos avisar-vos com a maior antecedência possível sobre estas decisões.
Continuaremos a trabalhar com o Conselho de Saúde de Lowell na monitorização das tendências dos dados
da COVID-19 e a fornecer-vos quaisquer atualizações, à medida que analisamos o nosso plano de
aprendizagem no futuro.
Entretanto, não se esqueçam de continuar a seguir os protocolos de segurança que mitigam a propagação
da COVID-19 - distanciamento social, uso de máscara e evitar aglomerações de muitas pessoas. Quanto
mais depressa conseguirmos melhorar os nossos números relativamente à COVID-19 aqui em Lowell, mais
depressa poderemos receber mais alunos nos nossos edifícios escolares.
Mais uma vez obrigado pela vossa paciência, flexibilidade e parceria ao longo deste tempo sem precedentes.
Atenciosamente,

Dr. Joel D. Boyd
Superintendente das Escolas

