
  اتفاقية تدبير قمل الرأس 
 مقدمي الرعایة/ أولياء األمور/ بين المدارس واآلباء

(Insert school details) 
إن قمل الرأس ال ينقل أمراضاًً      .  ما يزال قمل الرأس يسبب الهم والغم لبعض اآلباء وأولياء األمور ومقدمي الرعاية والمعلمين واألطفال               

 األولى عن اآتشاف ومعالجة قمل       ةوفي حين أن لآلباء المسؤولي    .   برأس شخص مصاب بقمل الرأس       بل ينتقل باحتكاك الرأس    –معدية  
 فيها دائرة التربية والتدريب، ودائرة         ، بما الرأس، فإن مراقبة وتدبير عدوى قمل الرأس هي مسؤولية مشترآة بين عدد من األجهزة                      

دريب هي المسؤولة عن توفير النصيحة والدعم للمدارس فيما يتعلق بتدبير قمل  ودائرة التربية والت  .  الخدمات البشرية، والمدارس واآلباء   
  . الرأس

  
  :هذه االتفاقية تحدد

• مقدمي الرعاية؛/ أولياء األمور/مسؤوليات المدرسة واألباء 
  . أهمية النهج الصحي الشمولي لضمان حل مناسب وفعال لمشكلة قمل الرأس  �

   
  المسؤوليات 

  
  : المسؤوليات تشمل– ةمقدم الرعای/ مرولي األ) / األم(األب 

لشعر الطفل بحثًا عن قمل الرأس أو بيض القمل وفحص جميع أفراد العائلة ومن ثم ) يفضل مرة في األسبوع(الفحص المنتظم  
 معالجتهم إذا لزم األمر؛ 

•

•
•

•
•

 التأآد من أن طفلهم ال يحضر المدرسة بدون معالجة قمل الرأس؛ 
 Treating-انظر المنشور المرفق معالجة وضبط قمل الرأس (لجة ال تعرض صحة الطفل للخطر اعتماد إجراءات سليمة للمعا 

and Controlling Head Lice ( 
 إعالم المدرسة إذا آان الطفل مصابًا وإشعار المدرسة بتاريخ بدء بالمعالجة، بواسطة استمارة اإلجراء المتخذ؛ 
 .  تسنح الفرصة لهم الآتشاف ومعالجة أطفالهم إذا لزم األمرإعالم آباء أو مقدمي رعاية أصدقاء الطفل بحيث  
  
  

  :لقد قرأت المسؤوليات أعاله وأوافق عليها
  ..............................التاریخ:..................................................... ولي األمر/ مقدم الرعایة)/ األم(توقيع األب 
 .............................التاریخ:...................................................... ولي األمر/ م الرعایةمقد)/ األم(توقيع األب 

 
   : المسؤوليات تشمل–المدرسة 

توزيع السياسات والمعلومات بشأن اآتشاف ومعالجة وضبط قمل الرأس على اآلباء وأولياء األمور ومقدمي الرعاية والموظفين،                         
 توفير إجراءات واضحة لبرنامج التفتيش الذي تقوم المدرسة بتنفيذه؛و

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

 تطوير سياسة مدرسية بشأن قمل الرأس تعزز نهجًا دقيقًا وثابتًا لتدبير عدوى قمل الرأس، يصادق عليها مجلس المدرسة؛  
المدرسة بحيث تغطي المدة الدراسية      الحصول على موافقة الوالدين الخطية للقيام بالتفتيش عن قمل الرأس، عند تسجيل الطفل في                      

 .في المدرسة وتعيين أشخاص مدربين لقيام بالتفتيش عن قمل الرأس، يصادق عليهم مدير المدرسة ومجلسها
تشجيع األشخاص المخولين من جانب مدير المدرسة، مثًال المعلم، على معاينة شعر الطالب، بدون مالمسة الطفل، إذا آان يشتبه                            

 س؛بوجود قمل الرأ
ألطفالهم بحثًا عن   )  يفضل مرة في األسبوع    (مقدمي الرعاية على االستمرار في القيام بفحص منتظم            /  أولياء األمور /  تشجيع اآلباء  

 قمل الرأس وإظهار موقف متعاطف وتقديم نصيحة عملية ألولئك اآلباء الذين يواجهون صعوبة بشأن إجراءات ضبط قمل الرأس؛
 على قمل الرأس وذلك للمساعدة في التخلص من أي وصمة أو استقواء يصاحب األمر؛تشجيع الطالب على االطالع  
الوعي بأن مسؤولية استبعاد الطفل عن المدرسة هي لمدير المدرسة أو الشخص المسؤول عن المدرسة واإلدراك بأن االستبعاد                                

دراك بأن التوصية بأن الطالب يجب أن يستبعدوا        يتعلق فقط باألطفال الذين عندهم فمل رأس حي وال يتعلق ببيض قمل الرأس؛ واإل              
 عن المدرسة في نهاية اليوم المدرسي عندما يتم إعطاء الطالب مالحظة يأخذها إلى البيت تعلم الوالدين بأن لدى طفلهم قمل الرأس؛ 

لج لقمل الرأس الحصول      يتطلب من الطفل المعا     2001لعام  )  األمراض المعدية (اإلدراك بأنه ال يوجد شرط في األنظمة الصحية             
 على شهادة إبراء صحي صادرة عن الطبيب العام أو المجلس البلدي عند عودة الطفل إلى المدرسة؛ 

حيثما يكون مناسبًا، وحسبما يرتئي مدير المدرسة، توفير إشعار تنبيهي لمجتمع المدرسة عندما يتم اآتشاف قمل الرأس في                                          
 المدرسة؛ 

استمارة اإلجراء  مقدمي الرعاية على تحديد العالج المستخدم وتاريخ المباشرة بالعالج، بواسطة                       /  رأولياء األمو /  تشجيع اآلباء  
  .)Action Taken form( المتخذ
              

  . ونحن ملتزمون بالمسؤوليات أعاله. ملتزمة بتدبير قمل الرأس بطريقة لبقة وسرية(insert name of school)  إن
  

  .................................التاریخ................................................................   : توقيع مدیر المدرسة
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