
 

 

 

 

11 de janeiro de 2016 

Caros Pais e Encarregados de Educação, 

As NSP (Novas Substâncias Psicoativas), também conhecidas por "euforizantes legais", são substâncias 
destinadas a atuar como as drogas ilegais. Algumas são tão recentes que ainda não existe investigação sobre os 
seus perigos e têm sido associadas a muitos internamentos hospitalares e mesmo mortes. 
 
O programa Prison! Me! No Way!!! (Prisão? Eu? Nem Pensar!!!) de Jersey tem vindo a realizar, desde o ano 
passado, trabalho sobre este tema nas escolas, com estudantes, a fim de fornecer aos jovens informações 
concretas sobre o assunto. Durante 2016, uma das nossas prioridades será continuarmos com este trabalho na 
sala de aula.   
 
Agora em parceria com a Polícia dos Estados de Jersey (States of Jersey Police) e com os Serviços Aduaneiros e de 
Imigração de Jersey (Jersey Customs and Immigration Service), iremos realizar uma série de ações itinerantes 
(Road Shows) destinadas a pais e encarregados de educação, com o objetivo de reforçar as mensagens que temos 
estado a levar até aos estudantes e também para criar um fórum que lhe dará oportunidade de aprender e 
conversar sobre este assunto diretamente com profissionais devidamente qualificados se estiver preocupado(a) 
com o consumo de NSP por parte de um familiar seu ou se simplesmente quiser obter mais informações sobre os 
efeitos destas substâncias. 
 
Iremos realizar uma ação itinerante (Road Show) para pais e encarregados de educação no Haute Vallee, na: 
 
QUARTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2016. Este evento terá início às 19.00h e terminará às 20.30h. 
 
Agradecemos-lhe que tire algum tempo para vir ter connosco e para ouvir o que temos para dizer sobre esta 
questão extremamente atual e preocupante. Estarão também presentes funcionários que falam polaco e 
funcionários que falam português. 
 
 Os traficantes de drogas comercializam estes estupefacientes como sendo legais, o que significa que os jovens 
acreditam que não são perigosos. Por conseguinte, a mensagem fundamental que estamos a promover é que 
"só porque alguém diz que uma coisa é legal, não significa que essa coisa seja legal OU que não seja perigosa".   
 
Por favor ajude-nos a ajudá-lo(a) a manter os seus filhos livres de perigo. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
Lesley Harrison  
Presidente – Prison! Me! No Way!!! de Jersey 
 
(Poderá obter uma cópia desta carta traduzida para português ou para polaco na secretaria da escola). 
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