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Como o Youth Service Bureau pode ajudar as famílias 
 
 
Se a criança estiver demonstrando um dos comportamentos a seguir, o encaminhamento do caso ao seu Youth 
Service Bureau (YSB) local poderá ser útil. 

1. Fugiu da casa dos pais ou de outra residência devidamente autorizada e legal, sem justa causa. 
2. Não pode ser controlada pelos pais, responsável ou por outra pessoa a quem cabe a sua custódia. 
3. Exerceu uma conduta indecente ou imoral. 

 

Como pai ou responsável, encaminhar o caso da criança ao Youth Service Bureau (YSB) pode ser necessário 

quando você acreditar que ela pode precisar de ajuda para lidar com alguns comportamentos. O YSB ajuda as 

famílias com crianças (de até 18 anos de idade) que fogem de casa, demonstram comportamentos difíceis de 

serem administrados ou exibem outras atitudes negativas. 

 
O YSB é uma organização comunitária, cujo objetivo é trabalhar com a criança e a família para abordar os 

comportamentos que levaram ao encaminhamento para a instituição. A abordagem do YSB é ajudar a criança e a 

família por meio da prestação de serviços e iniciativas de apoio. O trabalho em conjunto de pais, responsáveis e 

equipes do YSB é fundamental para um resultado satisfatório. Para ajudar você a tomar uma decisão sobre o 

preenchimento da solicitação de encaminhamento do caso ao YSB, considere as informações a seguir, essencial 

para pais e responsáveis. O que acontece após preencher a solicitação de encaminhamento ao YSB: 
 

• Análise e avaliação gratuitas feitas pela equipe do YSB, com o objetivo de determinar os serviços mais 
adequados à criança e/ou à família. 

 

• Um ou mais encontros com a equipe do YSB/gerente do caso para avaliar as necessidades da família.  

 

• Assinatura de formulários de ‘Autorização para o compartilhamento de informações’, que permitirão à 

equipe do YSB/gerente do caso entrar em contato com a escola da criança e com outras instituições com 

as quais você esteja trabalhando agora ou que já tenha trabalhado no passado.  

 

• Outros encaminhamentos para serviços adicionais, se necessários, que podem incluir avaliações clínicas 

ou outras iniciativas de apoio comunitárias, caso não sejam prestadas pela YSB. 

 

• Todas as informações serão tratadas de modo confidencial, conforme exigido pelas leis federais de 

privacidade. No entanto, a equipe do YSB é orientada a reportar quaisquer casos de suspeita de abuso ou 

negligência infantil ao Departamento de Crianças e Famílias (DCF). Em alguns casos, recomenda-se 

também o encaminhamento aos Serviços Voluntários do DCF. 

 

• Análises e avaliações iniciais serão prestadas a você e à criança, sem qualquer custo. Os serviços 

adicionais prestados ou oferecidos a você podem ser cobertos pelo plano de saúde ou ter custos limitados. 

Pode ser que haja algum custo adicional caso a criança precise ser hospitalizada, tenha que ser colocada 

em um lar ou necessite de outros tipos de cuidados especializados. 

 

 

Para solucionar os problemas que a sua família está enfrentando, é essencial o envolvimento de pais e 

responsáveis com a equipe do YSB e com outros profissionais. Esperamos poder atendê-los em breve, 

trabalhando em equipe. 
 

Em caso de dúvidas sobre o encaminhamento, antes de enviá-lo, converse com alguém da equipe do YSB. O 

formulário de encaminhamento está disponível no site ctyouthservices.org, no seu escritório local do YSB ou na 

sua delegacia de polícia local. Confira a lista com todos os escritórios do YSB disponíveis em ctyouthservices.org.  

http://www.jud.ct.gov/

