المدارس الحكومية في مدينة لين
فحص SBIRT

المدرسة:
التاريخ_______________ :

عزيزي ولي األمر/الوصي،
نكتب إليك إلبالغك عن برنامج سنوي إلزامي من قبل الوالية في مدارسنا والذي سيساعد طفلك على صنع خيارات صحية .يركز برنامج
الفحص ،والتدخل المختصر واإلحالة للعالج على تعاطي الكحوليات والماريجوانا والمخدرات األخرى .هدفنا هو إعالم الطالب بأننا متاحين
لدعم قراراتهم الصحية ومساعدتهم في الحصول على الدعم الالزم عند الحاجة فيما يتعلق بتعاطي المخدرات.
سوف نفحص هذا العام طالب الصف  07والصف  .09سيتم إجراء كافة الفحوصات إما من خالل مستشار إرشاد أو ممرضة المدرسة أو
األخصائي االجتماعي أو معلم الصحة بشكل سري في جلسات فردية خاصة .سوف نستخدم فحص  CRAFT-IIوالمرفقة من أجل
مراجعتكم.
الطالب الذين يتعاطون المخدرات سوف تكون لديهم اختيارات صحية يعززها الفاحص .سوف يقدم الفاحص مالحظات موجزة ألي طالب
والذي يبلغ عن تعاطي المخدرات أو الذي يتعرض لخطر تعاطي المخدرات .وعند الحاجة ،سوف نحيل الطالب إلى فريق إرشادنا أو
األخصائي االجتماعي من أجل مزيد من التقييم .يركز هذا البرنامج على منع اإليذاء وال ينتج أي إجراء تأديبي .لن يتم إدراج نتائج الفحص
في سجل الطالب بالمدرسة .سوف يحصل كل طالب على مواد تعليمية عن تعاطي المخدرات والتي تشمل معلومات عن الموارد.
ً
كتابة إلى
وأثناء الفحص المدرسي ،يكون من حقك أن تختار خروج طفلك من هذا الفحص .نرجو إرسال طلبك إلخراج طفلك
______________ أو االتصال من أجل أسئلة على ________________ وعالوة على هذا ،فالفحص اختياري ويجوز للطالب
اختيار عدم الرد على أي أسئلة في الفحص.
سيتم إجراء الفحص.
نشجع جميع اآلباء/األوصياء على التحدث مع طفلهم بشأن تعاطي المخدرات .تكون المعلومات متاحة في مكتب صحتنا ومكتب اإلرشاد
وموقع مدارس لين الحكومية وعلى ظهر هذا النموذج .معًا ،يصنع اآلباء/األوصياء فارقصا في مستقبل شبابنا.

مع خالص تقديري،
________________
مدير

روابط مفيدة
أسئلة للوالدين/األوصياء
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 معلومات الفحص ،برنامج التدخل المختصر واإلحالة للعالج:
http://www.masbirt.org/sbirt-information/school-sbirt
 التحدث مع طفلك الذي في سن المدرسة اإلعدادية عن الكحول والتبغ والمخدرات األخرى.
دليل من  10خطوات للوالدين:
( http://files.hria.org/files/SA1020.pdfانجليزي)
( http://files.hria.org/files/SA1025.pdfإسباني)
 7 طرق لحماية طفلك المراهق من الكحول والمخدرات األخرى:
( http://files.hria.org/files/SA1011.pdfإنجليزي)
( http://files.hria.org/files/SA1013.pdfإسباني)
 تبدأ الوقاية من إدمان المخدرات من المنزل-حماية أطفالك:
( http://files.hria.org/files/SA1037.pdfانجليزي)
( http://files.hria.org/files/SA1039.pdfإسباني)
 دليل خدمات إدمان المخدرات للصغار والشباب:
( http://files.hria.org/files/SA3533.pdfانجليزي)
( http://files.hria.org/files/SA3555.pdfإسباني)
للشباب
 اختر كي تحافظ على حريتك:
( http://files.hria.org/files/SA1006.pdfانجليزي)
( http://files.hria.org/files/SA1007.pdfإسباني)
 حتى إذا كنت تعلم عن شرب الكحول أو المخدرات:
( http://files.hria.org/files/SA1094.pdfانجليزي)

 يُرجى إبالغ المدرسة إذا كنت تحتاج إلى ترجمة أي معلومات من المذكورة أعاله إلى اي لغة.
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