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 BROWARD DISTRICT SCHOOLS 
Behavioral Health Partners 

 (754) 321-2564 
 

Autorização para Divulgação e/ou Solicitação de Informações 
(Authorization For Release And / Or Request For Information) 

 
Venho por meio desta solicitar e autorizar:           

                                                  (Nome da Pessoa e/ou Escola/Agência) 
____________________________________________________________________________________ 
 (Rua/Av.)   (Cidade)    (Estado)   (Código Postal)  (Telefone) 
 
a iniciar comunicação verbal e/ou escrita e divulgar registros para:       
          (Nome da Pessoa e/ou Escola/Agência)        
               
 (Rua/Av.)   (Cidade)    (Estado)   (Código Postal)  (Telefone) 
 
Com respeito às informações indicadas abaixo referentes ao meu filho __________________________, 
cuja data de nascimento é ____________.  Compreendo que os dados referentes à informação 
psiquiátrica, psicológica, de diagnóstico médico, abuso de drogas ou álcool e sobre o ensino do meu filho 
podem ser divulgados e/ou comunicados.  Compreendo também que estas informações podem conter 
dados referentes à minha família, além do meu filho. 
A Ser Divulgado para:_____________ __      A Ser Solicitado de
____ Planos de Tratamento      ____  Planos de Tratamento 

:__________________ 

____ Histórico Social e/ou de Desenvolvimento    ____  Histórico Social e/ou de Desenvolvimento  
____ Resumo do Protocolo/Progresso/Terapia    ____  Resumo do Protocolo/Progresso/Terapia  
____ Registros Médicos        ____  Registros Médicos  
____ Avaliações Psicológicas e/ou Psiquiátricas    ____  Avaliações Psicológicas e/ou Psiquiátricas  
____  Comunicação Verbal          ____  Comunicação Verbal    
____ Registros Escolares/Educacionais     ____  Prontuário de Alta Hospitalar 
____ Notas (inclusive do ano escolar anterior) 
____ Notas de exames (inclusive do ano escolar anterior) 
____ Frequência escolar (inclusive do ano escolar anterior)  
____ Suspensões/Expulsões (inclusive do ano escolar anterior) 
____ Registros da Educação de Estudantes Excepcionais/Seção 504 
____ Outro ____________________________ _____ Outro ________________________________ 
____ Outro ____________________________ _____ Outro ________________________________ 
 
Para fins de: _________________________________________________________________________ 
 
Todas as informações que eu autorizar a serem divulgadas ou solicitadas serão mantidas 
estritamente em sigilo e não poderão ser divulgadas pelo beneficiário sem outra autorização por 
escrito.  Compreendo que esta autorização irá expirar em um (1) ano após a data de assinatura, ou 
em _____________, 20____, o qual ocorrer primeiro.  A cópia desta autorização é válida no lugar 
da original.  Compreendo também que posso cancelar a minha autorização a qualquer momento. 
 
____________________________________ _________________________________   ________ 
Nome do(a) Pai/Mãe/Guardião Legal em letra de fôrma Assinatura do(a) Pai/Mãe/Guardião Legal   Data 
 
_______________________________________   
Parentesco com a Criança      
 
 
(Use Este Espaço Se a Autorização For Cancelada) 
 
_________________________    ___________________________________________ 
Data de Cancelamento da Autorização   Assinatura do(a) Pai/Mãe/Guardião Legal 


