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Caros pais/tutores, 

Estamos escrevendo para informá-los sobre um programa anual de mandato estatal em nossas escolas que 

ajudará seus filhos a fazer escolhas saudáveis. O programa Screening, Brief Intervention and Referral to 

Treatment (SBIRT) se foca no rastreio sobre uso de álcool, marijuana e outras substâncias. Nosso objetivo é 

permitir que os alunos saibam que estamos disponíveis para reforçar decisões saudáveis e ajudá-los a obter 

apoio, se necessário, relativamente ao uso de substâncias. 

Este ano, iremos analisar os alunos da classe 07 e da classe 09. Todos os exames serão realizados por um 

conselheiro de orientação, enfermeiro da escola, assistente social ou professor de saúde confidencialmente em 

sessões individuais. Utilizaremos a ferramenta de rastreio CRAFFT+N, que será anexada para sua revisão. 

Os alunos que não estão usando substâncias terão suas escolhas saudáveis reforçadas pelo rastreio. O rastreio 

fornecerá um feedback breve a qualquer aluno que relate o uso de substâncias, ou que esteja em risco de 

uso futuro de substâncias. Se necessário, encaminharemos os alunos para a nossa equipe de orientação ou 

assistente social para uma avaliação posterior. Este programa se concentra na prevenção de danos e não gera 

ação disciplinar. Os resultados do rastreio não serão incluídos no registro escolar de seu aluno. Todo aluno 

receberá materiais educacionais sobre o uso de substâncias que incluam informações sobre recursos. 

Tal como acontece com qualquer rastreio escolar, você tem o direito de optar por excluir essa criança desse 

rastreio. Envie sua solicitação para se excluir por escrito para   ou ligue para perguntas em 

  . Além disso, o rastreio é voluntário e os estudantes podem optar por não 

responder a nenhuma ou todas as perguntas. 

O rastreio será realizado  . 

Encorajamos todos os pais/tutores a conversar com seus filhos sobre o uso de substâncias. As informações 

estão disponíveis em nosso escritório de saúde, no escritório de orientação, no site das escolas públicas de 

Lynn e na parte de trás deste formulário. 

Juntos, as escolas e os pais/tutores podem fazer a diferença para a nossa juventude. 

 

Atenciosamente, 

 
 

          Reitor
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Links úteis                 

 

PARA PAIS/TUTORES 

 

 Informações sobre Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment 

(SBIRT): http://www.masbirt.org/sbirt-information/school-sbirt 

 

 Talking to Your Middle School-Aged Child about Alcohol Tobacco and Other Drugs 

10 Step Guide for Parents: 

 http://files.hria.org/files/SA1020.pdf (Inglês)  

http://files.hria.org/files/SA1025.pdf (Espanhol) 

 

 7 Ways to Protect Your Teen from Alcohol and Other Drugs: 

http://files.hria.org/files/SA1011.pdf (Inglês) 

http://files.hria.org/files/SA1013.pdf (Espanhol) 

 

 Preventing Substance Abuse Starts at Home- Safeguarding Your Children:  

http://files.hria.org/files/SA1037.pdf (Inglês)  

http://files.hria.org/files/SA1039.pdf (Espanhol) 

 

 Youth & Young Adult Substance Abuse Services Directory:  

http://files.hria.org/files/SA3533.pdf (Inglês)  

http://files.hria.org/files/SA3555.pdf (Espanhol) 

 

 

PARA A JUVENTUDE 

 

 Choose to Keep Your Freedom:  

http://files.hria.org/files/SA1006.pdf (Inglês)  

http://files.hria.org/files/SA1007.pdf (Espanhol) 

 

 Even If You Know About Drinking or Drugs:  

http://files.hria.org/files/SA1094.pdf (Inglês) 

 

 

 Informe a escola se precisar de qualquer informação acima traduzida para qualquer outro idioma. 

http://www.masbirt.org/sbirt-information/school-sbirt
http://files.hria.org/files/SA1020.pdf
http://files.hria.org/files/SA1025.pdf
http://files.hria.org/files/SA1025.pdf
http://files.hria.org/files/SA1011.pdf
http://files.hria.org/files/SA1013.pdf
http://files.hria.org/files/SA1013.pdf
http://files.hria.org/files/SA1037.pdf
http://files.hria.org/files/SA1037.pdf
http://files.hria.org/files/SA1039.pdf
http://files.hria.org/files/SA1039.pdf
http://files.hria.org/files/SA3533.pdf
http://files.hria.org/files/SA3533.pdf
http://files.hria.org/files/SA3555.pdf
http://files.hria.org/files/SA3555.pdf
http://files.hria.org/files/SA1006.pdf
http://files.hria.org/files/SA1006.pdf
http://files.hria.org/files/SA1007.pdf
http://files.hria.org/files/SA1007.pdf
http://files.hria.org/files/SA1094.pdf
http://files.hria.org/files/SA1094.pdf

	Escola: 
	Data: 
	rastreio Envie sua solicitação para se excluir por escrito para: 
	Além disso o rastreio é voluntário e os estudantes podem optar por não: 
	O rastreio será realizado: 
	Reitor: 


