
As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência acadêmica superior para os alunos de Maynard, 
que os preparam para serem cidadãos produtivos em um mundo tecnológico interconectado.
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28 de maio de 2019 
  
Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos alunos da 
  
Através desta, queremos informar-lhes  sobre uma pesquisa que será realizada em nossas escolas 
relacionada ao uso do álcool, maconha e outras substâncias.
consistentemente demonstram que há
usa uma dessas substâncias e, que até
de substâncias químicas. Como prestadores de serviço
alertar os adolescentes sobre o uso de substâncias, identificar o uso precoce, explicar os riscos 
relacionados e intervir quando necessário
  
A fim de  prevenir o uso de substâncias 

uma  entrevista com os alunos da nona
Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment
uso de substâncias, detecção precoce, avaliação de risco, intervenção e o processo de encaminhamento 
que pode ser utilizado no ambiente escolar.
Pública de Massachusetts e pelo Departamento de Educação das Escolas Elementares e Secundárias.
  
As sessões serão confidenciais e particulares com 
a forma de pesquisa de triagem do CRAFFT

educacionais durante a exibição do 

reconhecidos pela decisão de uma  escolha saudáve
entrevistador, também informará opções
que estejam em risco de uso futuro. 
receberem orientação dos profissionais de saúde me
aprofundada identificando os  “próximos passos”.
  
MGL Capítulo 71, Seção 97 (c) “qualquer declaração feita por um aluno durante uma verificação verbal 
de transtorno por uso de substâncias deve ser considerada 
pessoa que recebe a declaração… exceto em casos de emergência médica imediata”.

examinador e o aluno determinarão os próximos passos juntos.
informações de identificação é mantido em qualquer registro escolar.
  

As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência acadêmica superior para os alunos de Maynard, 
que os preparam para serem cidadãos produtivos em um mundo tecnológico interconectado.
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Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos alunos da 7º série: 

lhes  sobre uma pesquisa que será realizada em nossas escolas 
relacionada ao uso do álcool, maconha e outras substâncias. Há dados científicos na  área da saúde, q

há um pequeno número de estudantes do ensino médio que 
até a conclusão do ensino médio haverá  mais estudantes fazendo uso 

Como prestadores de serviços educacionais, temos a obrigação
alertar os adolescentes sobre o uso de substâncias, identificar o uso precoce, explicar os riscos 

necessário. 

o uso de substâncias químicas pelos alunos, Fowler Middle School estará realizando 

nona série durante o exame de saúde anual conhecido como, 
Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT) que tem como objetivo a prevenção do 

tecção precoce, avaliação de risco, intervenção e o processo de encaminhamento 
que pode ser utilizado no ambiente escolar. Este programa é  aprovado pelo Departamento de Saúde 
Pública de Massachusetts e pelo Departamento de Educação das Escolas Elementares e Secundárias.

confidenciais e particulares com duração de aproximadamente 5-10 minutos. 
CRAFFT. Todos os alunos receberão algumas informações 

 SBIRT. Os alunos que não estiverem usando substâncias serão 

de uma  escolha saudável que será reforçada pelo entrevistador.
opções de intervenção aos alunos que relatarem o uso de substâncias, ou 

 Com o consentimento, os alunos poderão  ser encaminhados  para 
dos profissionais de saúde mental da escola e para ter uma orienta

aprofundada identificando os  “próximos passos”. 

MGL Capítulo 71, Seção 97 (c) “qualquer declaração feita por um aluno durante uma verificação verbal 
de transtorno por uso de substâncias deve ser considerada confidencial e não deve ser divulgada por uma 
pessoa que recebe a declaração… exceto em casos de emergência médica imediata”. Nesse caso, o 

examinador e o aluno determinarão os próximos passos juntos. Nenhum resultado escrito com 
ão é mantido em qualquer registro escolar. 

As Escolas Públicas de Maynard estão comprometidas com uma experiência acadêmica superior para os alunos de Maynard, 
que os preparam para serem cidadãos produtivos em um mundo tecnológico interconectado. 

lhes  sobre uma pesquisa que será realizada em nossas escolas 
na  área da saúde, que  

um pequeno número de estudantes do ensino médio que já usou ou 
mais estudantes fazendo uso 

obrigação em orientar e 
alertar os adolescentes sobre o uso de substâncias, identificar o uso precoce, explicar os riscos 

School estará realizando 

durante o exame de saúde anual conhecido como, The 
(SBIRT) que tem como objetivo a prevenção do 

tecção precoce, avaliação de risco, intervenção e o processo de encaminhamento 
aprovado pelo Departamento de Saúde 

Pública de Massachusetts e pelo Departamento de Educação das Escolas Elementares e Secundárias. 

10 minutos. Será usado 
Todos os alunos receberão algumas informações 

Os alunos que não estiverem usando substâncias serão 

reforçada pelo entrevistador. O 
de intervenção aos alunos que relatarem o uso de substâncias, ou 

ser encaminhados  para 
orientação mais 

MGL Capítulo 71, Seção 97 (c) “qualquer declaração feita por um aluno durante uma verificação verbal 
confidencial e não deve ser divulgada por uma 

Nesse caso, o 

Nenhum resultado escrito com 



Como em qualquer exame escolar, você tem o direito de optar por sua criança fora desta triagem. Por 
favor, entre em contato com Carol Riccardi-Gahan, via e-mail cgahan@maynard.k12.ma.us até 3 de 
junho de 2019. Além disso, os estudantes podem optar por não participarem dessa triagem. A triagem 

será realizada durante as próximas três semanas. Juntos, as escolas e os pais podem fazer a diferença para 

os jovens de nossa comunidade. Uma forma de evitar o uso de substâncias pelos jovens é conversar com 

seus filhos sobre seus pensamentos e expectativas em relação ao uso de substâncias. Você pode acessar o 

CRAFFT e outros recursos do SBIRT no site www.masbirt.org/schools . 
  
Atenciosamente, 
  
  
Carol Riccardi-Gahan, diretora de serviços para estudantes 
  
  

As Escolas Públicas de Maynard garantem oportunidades iguais de emprego e educação para seus funcionários e 
estudantes e não discriminam com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, deficiência ou falta de moradia, em conformidade com o Título VI, Título IX, seção 504 / ADA e 
GL c151b e 157c. . 

  
 


