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Queridos pais: 

  
No ano de 2014, o Estado da Carolina do Sul aprovou a Lei 293 conhecida 
como "Lei de Erin", como parte da educação em saúde e segurança 
para suas escolas públicas . O objetivo da lei é garantir que todos os alunos, 
pré-jardim de infância até o ensino médio, recebam essa instrução de 
prevenção durante o ano letivo.  A intenção da Lei de Erin é dar aos 
alunoshabilidades em saber como ficar a salvo de agressão sexual e como 
relatar quaisquer incidentes deagressão sexual. 

  
O Departamento de Educação da Carolina do Sul criou as unidades 
instrucionais de Direito de Erin em apoio à nova legislação que alterou a Lei de 
Educação Integral em Saúde. O Código de Leis da Carolina do Sul Seção 59-
32-20 (B) foi alterado para ler que o Conselho Estadual de Educação através do 
Departamento de Educação da Carolina do Sul "selecionará ou desenvolverá 
unidades instrucionais em abuso sexual e conscientização e prevenção de 
agressão, com unidades separadas apropriadas para cada nível de idade desde 
o jardim de infância de quatro anos até o décimo segundo ano." 

  
A notificação dos pais está sendo feita pelas Escolas do Condado de Horry 
com o propósito de mantê-lo informado sobre esta importante iniciativa do 
Departamento de Educação do Estado e a exigência sob a lei da Carolina do 
Sul para que os distritos escolares locais implementem programas abrangentes 
de educação em saúde, e forneçam instruções anualmente apropriadas à 
idade em conscientização e prevenção de agressão para todos os alunos 
do jardim de infância através do décimo segundo ano. 

  
Se você estiver interessado em saber mais sobre a Lei de Erin ou os materiais 
instrutivos associados a ela, entre em contato com Tammy Trulove, Diretora 
Distrital de Serviços de Saúde e Segurança , pelo telefone 843-488-
6805 ou trulove@horrycountyschools.net. 

  
Sinceramente 

  
  
Jeremy Rich 
Principal 
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