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PPRROOHHIIBBIITTIIOONN  OONN  RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  FFOORR  PPSSYYCCHHOOTTRROOPPIICC  DDRRUUGGSS  
  

IInn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--221122bb,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  EEdduuccaattiioonn  pprroohhiibbiittss  sscchhooooll  

ppeerrssoonnnneell  ffrroomm  rreeccoommmmeennddiinngg  tthhee  uussee  ooff  ppssyycchhoottrrooppiicc  ddrruuggss  ffoorr  aannyy  cchhiilldd..      MMoorreeoovveerr,,  ppeerrssoonnnneell  

mmaayy  nnoott  rreeqquuiirree  tthhaatt  aa  cchhiilldd  oobbttaaiinn  aa  pprreessccrriippttiioonn  ffoorr  aa  ccoonnttrroolllleedd  ssuubbssttaannccee  ((aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  

CCoonnttrroolllleedd  SSuubbssttaanncceess  AAcctt,,  2211  UUSSCC  880011  eett  sseeqq..))  iinn  oorrddeerr  ffoorr  tthhee  cchhiilldd  ttoo::    11))  aatttteenndd  sscchhooooll;;  22))  

rreecceeiivvee  aann  iinniittiiaall  eevvaalluuaattiioonn  oorr  rreeeevvaalluuaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aa  cchhiilldd''ss  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  ssppeecciiaall  

eedduuccaattiioonn;;  oorr  33))  rreecceeiivvee  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  rreellaatteedd  sseerrvviicceess..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  

sscchhooooll  hheeaalltthh  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell  mmaayy  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  aa  cchhiilldd  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  aann  

aapppprroopprriiaattee  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  aanndd  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  mmaayy  ccoonnssuulltt  wwiitthh  ssuucchh  pprraaccttiittiioonneerr  wwiitthh  

tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  ppaarreennttss  oorr  gguuaarrddiiaann  ooff  ssuucchh  cchhiilldd,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurreess  oouuttlliinneedd  

bbeellooww..  

  

II..  DDeeffiinniittiioonnss  

  

FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  ppoolliiccyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeffiinniittiioonnss  aappppllyy::  

  

AA..  PPssyycchhoottrrooppiicc  ddrruuggss  mmeeaannss  pprreessccrriippttiioonn  mmeeddiiccaattiioonnss  ffoorr  bbeehhaavviioorraall  oorr  ssoocciiaall--

eemmoottiioonnaall  ccoonncceerrnnss,,  ssuucchh  aass  aatttteennttiioonnaall  ddeeffiicciittss,,  iimmppuullssiivviittyy,,  aannxxiieettyy,,  ddeepprreessssiioonn  

aanndd  tthhoouugghhtt  ddiissoorrddeerrss,,  aanndd  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  ssttiimmuullaanntt  mmeeddiiccaattiioonn  

aanndd  aannttiiddeepprreessssaannttss..  

  

BB..  RReeccoommmmeenndd  mmeeaannss  ttoo  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aa  cchhiilldd  sshhoouulldd  uussee  

ppssyycchhoottrrooppiicc  ddrruuggss..  

CC..  SScchhooooll  hheeaalltthh  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell  mmeeaannss::  

11..  sscchhooooll  nnuurrsseess  oorr  nnuurrssee  pprraaccttiittiioonneerrss  aappppooiinntteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  

§§  1100--221122;;  

22..  sscchhooooll  mmeeddiiccaall  aaddvviissoorrss  aappppooiinntteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--220055;;  

33..  sscchhooooll  ppssyycchhoollooggiissttss;;  

44..  sscchhooooll  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss;;  

55..  sscchhooooll  ccoouunnsseelloorrss;;  

66..  sscchhooooll  aaddmmiinniissttrraattoorrss;;  



PPaaggee  22  ooff  33  

  

77..  ootthheerr  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  ((ssuucchh  aass  aa  tteeaacchheerr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  aa  cchhiilldd''ss  CCaassee  

MMaannaaggeerr))  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  aa  PPllaannnniinngg  aanndd  PPllaacceemmeenntt  TTeeaamm,,  

SSeeccttiioonn  550044  tteeaamm,,  SSttuuddeenntt  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm  oorr  ssiimmiillaarr  ggrroouupp  ooff  ddiissttrriicctt  

pprrooffeessssiioonnaallss  aass  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthh  aa  ppaarreenntt  oorr  

gguuaarrddiiaann  aabboouutt  aa  cchhiilldd’’ss  nneeeedd  ffoorr  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn;;  

88..  aa  sscchhooooll  pprrooffeessssiioonnaall  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  

ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  aa  cchhiilldd''ss  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  aabboouutt  aa  cchhiilldd’’ss  nneeeedd  ffoorr  

mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn..  

  

IIII..  PPrroocceedduurreess    

  

AA..  AA  sscchhooooll  hheeaalltthh  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell,,  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee,,  mmaayy  

ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ootthheerr  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  aabboouutt  aa  cchhiilldd  wwhhoo  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffoorr  aa  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  11))  tthheerree  iiss  aa  lleeggiittiimmaattee  

eedduuccaattiioonnaall  iinntteerreesstt  iinn  sshhaarriinngg  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn;;  aanndd  22))  ssuucchh  ccoommmmuunniiccaattiioonn  

sshhaallll  rreemmaaiinn  ccoonnffiiddeennttiiaall,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..    

  

BB..  AA  sscchhooooll  hheeaalltthh  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell,,  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee,,  mmaayy  

ccoommmmuunniiccaattee  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  aa  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  tthhaatt  aa  cchhiilldd  bbee  

eevvaalluuaatteedd  bbyy  aa  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  pprroovviiddeedd  tthhaatt  11))  bbaasseedd  oonn  ssuucchh  ppeerrssoonn’’ss  

pprrooffeessssiioonnaall  eexxppeerriieennccee,,  oobbjjeeccttiivvee  ffaaccttoorrss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  aa  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  

mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  aaddddrreessss  ccoonncceerrnnss  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  cchhiilldd’’ss  eedduuccaattiioonn  aanndd  

oovveerraallll  mmeennttaall  hheeaalltthh;;  aanndd  22))  aannyy  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iinncclluuddeess  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn..  

  

CC..  IIff  aa  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann  ddeetteerrmmiinneess  tthhaatt  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  sshhaarree  mmeeddiiccaall  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  rreessuullttss  ooff  aannyy  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn,,  wwiitthh  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell,,  

hhee  oorr  sshhee  mmaayy  ddoo  ssoo  aatt  aannyy  ttiimmee..    SScchhooooll  ppeerrssoonnnneell  wwhhoo  rreecceeiivvee  ssuucchh  

iinnffoorrmmaattiioonn  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  aa  ppaarreenntt  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  ssuucchh  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww..    

  

DD..  AAnnyy  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  wwiitthh  aa  lleeggiittiimmaattee  eedduuccaattiioonnaall  iinntteerreesstt  iinn  oobbttaaiinniinngg  

iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  aa  cchhiilldd’’ss  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  oouuttssiiddee  tthhee  sscchhooooll  wwhhoo  iiss  nnoott  aa  

sscchhooooll  eemmppllooyyeeee  mmuusstt  oobbttaaiinn  pprriioorr,,  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ffrroomm  tthhee  cchhiilldd’’ss  ppaarreenntt  oorr  

gguuaarrddiiaann  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ssuucchh  oouuttssiiddee  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerrss..    AAnnyy  sscchhooooll  

hheeaalltthh  oorr  mmeennttaall  hheeaalltthh  ppeerrssoonnnneell,,  aass  ddeeffiinneedd  aabboovvee,,  mmaayy  rreeqquueesstt  wwrriitttteenn  

ccoonnsseenntt  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann..    TToo  bbee  vvaalliidd,,  tthhee  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  mmuusstt::  11))  

bbee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  cchhiilldd’’ss  ppaarreenntt  oorr  gguuaarrddiiaann;;  22))  bbee  ddaatteedd;;  33))  pprroovviiddee  tthhee  cchhiilldd’’ss  

nnaammee;;  44))  pprroovviiddee  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  aanndd  rreelleevvaanntt  ccoonnttaacctt  

iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  kknnoowwnn;;  aanndd  55))  iinnddiiccaattee  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhee  ccoonnsseenntt..    

  

NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  pprreevveenntt  sscchhooooll  ppeerrssoonnnneell  ffrroomm  ccoonnssuullttiinngg  wwiitthh  aa  

mmeeddiiccaall  pprraaccttiittiioonneerr  wwhhoo  hhaass  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aa  cchhiilldd,,  aass  lloonngg  aass  tthhee  sscchhooooll  ddiissttrriicctt  hhaass  

oobbttaaiinneedd  ccoonnsseenntt  ffrroomm  tthhee  ppaarreenntt((ss))  oorr  gguuaarrddiiaann((ss))  ooff  tthhee  cchhiilldd,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  SSeeccttiioonn  
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IIII..DD..,,  aabboovvee..    NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  sshhaallll  pprreevveenntt  aa  ppllaannnniinngg  aanndd  ppllaacceemmeenntt  tteeaamm  ffrroomm  

rreeccoommmmeennddiinngg  aa  mmeeddiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  aass  ppaarrtt  ooff  aann  iinniittiiaall  eevvaalluuaattiioonn  oorr  rreeeevvaalluuaattiioonn,,  aass  nneeeeddeedd  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  aa  cchhiilldd''ss  ((ii))  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  ssppeecciiaall  eedduuccaattiioonn  aanndd  rreellaatteedd  sseerrvviicceess,,  oorr  ((iiii))  eedduuccaattiioonnaall  

nneeeeddss  ffoorr  aann  iinnddiivviidduuaalliizzeedd  eedduuccaattiioonn  pprrooggrraamm..    

  

LLeeggaall  RReeffeerreenncceess::  

  CCoonnnn..  GGeenn..  SSttaatt..  §§  1100--221122bb  

  PPuubblliicc  AAcctt  0066--1188,,  AAnn  AAcctt  CCoonncceerrnniinngg  SSppeecciiaall  EEdduuccaattiioonn  

  

  3344  CC..FF..RR..  §§  330000..117744    PPrroohhiibbiittiioonn  oonn  mmaannddaattoorryy  mmeeddiiccaattiioonn..  

    


