
  سرپرستان/قيم ها/بين مدارس و والدينموافقتنامه 
 کنترل شپش سربرای 

(Insert school details) 
  

شپش سر بيماری های مسری را منتقل      .  سرپرستان، معلمين و کودکان می باشد    /قيم ها/شپش سر کماکان باعث نگرانی و نا اميدی بعضی از والدين           
با اينکه مسئوليت اوليه يافتن و درمان شپش سر بر             .  با سر کسی که شپش دارد صورت می گيرد          انتقال خود آن از طريق تماس سر            –نمی کند  

عهده والدين است، کنترل کردن سرايت شپش سر امری است که مسئوليت آن را مدارس و والدين و چند سازمان دولتی، از جمله اداره آموزش                             
اداره آموزش و کارآموزی مسئول ارائه اطالعات و پشتيبانی به مدارس در رابطه              .  رندو کارآموزی و اداره خدمات انسانی، مشترکًا بر عهده دا          

  . با کنترل شپش سر می باشد
  

  :اين موافقتنامه خالصه رئوس مطالب زير را مشخص می کند
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 سرپرست؛/قيم/مسئوليت های مدرسه و همچنين پدر يا مادر 
 . راه حل مناسب و کارآ برای مشکل شپش سر حتمی شوداهميت به کاربردن يک شيوه جامع بهداشتی تا ايجاد يک 

  
  مسئوليت ها

  : مسئوليت ها عبارتند از–سرپرست /قيم/پدر يا مادر
موی کودکشان برای يافتن شپش سر يا تخم آن و چک کردن مرتب همه اعضای خانواده و بعد، در                         )  ترجيحًا هفته ای يکبار  (بازديد مرتب    

 صورت لزوم، درمان کردن آنها؛
 سب اطمينان از اينکه کودکشان با شپش سر درمان نشده به مدرسه نرود؛ک 
کنترل شپش سربه بروشور ضميمه (استفاده از روشهای امن درمان که سالمت فرزندشان را در خطر نيندازد    ). مراجعه کنيددرمان 
 ؛اقدام انجام شدهه مدرسه از طريق فرم آگاه کردن مدرسه از اينکه کودکشان دچار گرديده و اطالع دادن تاريخ آغاز درمان ب 
  .آگاه کردن والدين يا سرپرستان دوستان کودکشان تا آنها نيز فرصت معاينه و در صورت لزوم، درمان فرزندان خود را داشته باشند  

  :من مسئوليت های باال را خوانده و با آنها موافقت می کنم
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  : مسئوليت ها عبارتند از–مدرسه 
سرپرستان و کارمندان و داشتن روشهای کار         /قيم ها/والدينتوزيع خط مشی ها و اطالعات مربوط به يافتن، درمان و کنترل شپش سر بين                      

 رنامه معاينه که مدرسه اجرا می کند؛روشن و در دسترس برای برای ب
به تصويب انجمن مدرسه رسيده و تقويت کننده يک شيوه دقيق و يکپارچه برای کنترل  تهيه يک خط مشی مدرسه در رابطه با شپش سر که        

 سرايت شپش سر باشد؛
پش سر در تمام مدت تحصيل او در آن مدرسه           گرفتن اجازه کتبی از والدين دانش آموز در هنگام نامنويسی او، برای معاينه در رابطه با ش                   

 و معين کردن شخص تعليم ديده ای برای انجام معاينه شپش سر که به تصويب مدير مدرسه و انجمن مدرسه رسيده باشد؛
وز را با   تشويق کسانی که مدير مدرسه به آنها اجازه داده است، مثًال معلمين، به اينکه اگر شک به وجود شپش سر می رود، سر دانش آم                                 

 نگاه چک کنند، يعنی بدون هيچ تماس جسمی با کودک؛
از نظر شپش سر چک کنند و ارائه کردن راهنمايی عملی و            )  ترجيحًا هفته ای يکبار  (سرپرستان تا کودک خود را مرتبًا       /قيم ها/والديننشويق   

 همدردی به والدينی که در اقدامات مربوط به کنترل اشکال دارند؛
زان به اينکه اطالعات مربوط به شپش سر را ياد بگيرند تا به از بين بردن خفت و آزاری که همراه اين مسئله هست کمک                           تشويق دانش آمو  

 شود؛
آگاه بودن از اينکه مسئوليت محروم کردن يک کودک از مدرسه به عهده مدير مدرسه يا شخصی که رياست مدرسه در دست اوست                                           

يت فقط شامل کودکانی می شود که شپش سر زنده دارند و به تخم شپش مربوط نمی شود؛ و آگاه بودن                       می باشد و آگاه بودن از اينکه محروم       
از اين توصيه که کودکان بايد در پايان روز مدرسه از مدرسه محروم شوند و بايد يادداشتی به دانش آموز داده شود که به منزل ببرد تا                                       

 . سر داشته باشدوالدين او آگاه شوند که فرزندشان ممکن است شپش
 هيچ الزامی وجود ندارد به اينکه کودکی که برای شپش سر تحت                 2001)  بيماری های واگيردار مقررات بهداشت   آگاه بودن از اينکه در        

 .درمان قرار گرفته است در هنگام بازگشت به مدرسه يک گواهی رفع مانع از يک دکتر عمومی يا شهرداری بگيرد
 .ختيار مدير مدرسه، صدور يک آگاهی نامه برای جامعه مدرسه در هنگامی که شپش سر در مدرسه پيدا می شوددر موارد مناسب، و به ا 
 . اطالع بدهندفرم اقدام انجام شدهسرپرستان به اينکه نوع درمان مورد استفاده و و تاريخ آغاز آن را به وسيله /قيم ها/ والدينتشويق کردن 

  
 (insert name of school) ما به مسئوليت های باال متعهديم. می کند که کنترل کردن شپش سر را با حساسيت و محرمانه اداره کند تعهد .  
  
  

Head Lice Management                                                                                                                         Persian 
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