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Caro Pai/Responsável,  

 

Estamos empolgados em anunciar que as Escolas Públicas do Condado de Broward estão 

adotando o sistema de Registros Eletrônicos de Saúde da CareDox. O sistema da CareDox 

servirá como uma ferramenta para que os pais/responsáveis possam interagir on-line com o 

pessoal de saúde da escola de seus filhos para tratar de suas necessidades de saúde.  

 

Benefícios da CareDox:  

Os benefícios da CareDox incluem: 

 Troca de informações médicas por via eletrônica entre pais/responsáveis, profissionais de 

saúde e o pessoal da escola 

 Fornecimento de notificações adequadas quando seu filho visita profissionais de saúde 

 Fornecimento de informações atualizadas de saúde que estão prontamente disponíveis 

para a escola do seu filho 

 

Para obter mais informações sobre como a CareDox ajuda as escolas e acessar as perguntas 

frequentes de pais, visite: www.caredox.com/schools e www.caredox.com/category-faq/parents. 

 

Processo de Cadastramento para os Pais de Broward: 

Cadastrar-se no Portal de Pais da CareDox (CareDox Parent Portal) será a maneira mais rápida 

e segura para os pais fornecerem informações atualizadas de saúde anualmente para a escola de 

seus filhos. O processo de cadastramento de pais, realizado através do Portal de Pais da 

CareDox, é descrito abaixo.  

 

 Você receberá uma comunicação da CareDox via e-mail para realizar o registro de saúde. 

o Se você ainda não forneceu o seu endereço de e-mail para a escola do seu filho, 

favor fazê-lo o mais rápido possível. 

 O e-mail de registro de saúde conterá um link exclusivo para o perfil de saúde do seu 

filho. 

 Quando você abrir o link, você será solicitado a criar uma conta e responder ao 

questionário anual relacionado à saúde do seu filho. 

 O preenchimento do formulário de saúde levará de 5-30 minutos. 

 Se você tiver alguma dúvida durante o processo de cadastramento, entre em contato com 

support@caredox.com. 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

Diretor 
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