
 

BẢN THỎA THUẬN GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ PHỤ HUYNH/GIÁM 
HỘ/NGƯỜI NUÔI DƯỠNG VỀ VIỆC XỬ TRÍ VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ 

CHẤY/CHÍ ĐẦU 
(Insert school details) 

Chấy/chí đầu vẫn là vấn đề làm cho phụ huynh/giám hộ/người nuôi dưỡng, giáo viên và các em lo lắng và bực 
bội. Chấy/chí đầu không lây bệnh truyền nhiễm – các em chỉ bị lây chấy/chí khi chạm đầu vào đầu của người có 
chấy/chí. Dù phụ huynh là người chịu trách nhiệm tìm và chữa trị chấy/chí đầu chủ yếu, việc chế ngự và xử trí 
với những trường hợp bị chấy/chí đầu là trách nhiệm chung của một số tổ chức, bao gồm Bộ Giáo Dục và Đào 
Tạo; Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh; nhà trường và phụ huynh. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chịu trách nhiệm làm cố vấn và 
trợ giúp cho các trường về cách xử trí với chứng chấy/chí đầu. 
 
Bản thỏa thuận này trình bày:  
• Trách nhiệm của cả nhà trường lẫn phụ huynh/giám hộ/người nuôi dưỡng;  
• Tầm quan trọng của biện pháp y tế toàn diện để bảo đảm có giải pháp thích hợp và hữu hiệu đối với vấn 

đề chấy/chí đầu.  
 

Trách nhiệm 
Phụ Huynh/Giám Hộ/Người Nuôi Dưỡng – có trách nhiệm:  
• Thường xuyên (tốt nhất là một tuần một lần) kiểm tóc con em để tìm chấy/chí hay trứng và thường xuyên 

kiểm tóc của tất cả những người khác trong gia đình rồi chữa trị nếu cần; 
• Bảo đảm không để cho con em đi học mà chưa được chữa trị chấy/chí; 
• Sử dụng cách chữa trị an toàn, không làm hại sức khỏe của con em (xin xem tài liệu nhan đề Treating and 

Controlling Head Lice (Chữa trị và Chế ngự Chấy/Chí đầu) đính kèm. 
• Thông báo cho nhà trường biết nếu tìm ra chấy/chí trên đầu của con em và cho nhà trường biết đã bắt đầu 

chữa trị vào lúc nào bằng Phiếu Biện Pháp Đã Thực Hiện;  
• Thông báo cho phụ huynh hoặc người nuôi dưỡng của các bạn của con em biết để họ cũng có thể tìm và 

chữa trị chấy/chí đầu cho con em họ nếu cần.  
Tôi đã đọc và đồng ý với những trách nhiệm nêu trên: 
Chữ ký Phụ Huynh/Người Nuôi Dưỡng/Giám Hộ: ……………………………. Ngày…………………… 
 
Chữ ký Phụ Huynh/Người Nuôi Dưỡng/Giám Hộ: ……………………………. Ngày…………………… 

 
Nhà trường – có trách nhiệm:  
• Phổ biến chủ trương và thông tin về việc tìm, chữa trị và chế ngự chấy/chí đầu với phụ huynh/giám 

hộ/người nuôi dưỡng và nhân viên và có sẵn qui trình cụ thể của chương trình tìm chấy/chí đầu mà nhà 
trường thực hiện;  

• Khai triển chủ trương của trường về chấy/chí đầu với mục đích tăng cường cách xử trí với vấn đề chấy/chí 
đầu chính xác, nhất quán và được hội đồng nhà trường chấp thuận;  

• Yêu cầu phụ huynh ký giấy ưng thuận về việc kiểm tóc tìm chấy/chí khi ghi danh cho con em, có hiệu lực 
suốt thời gian học tập tại trường và đề cử một người được đào tạo để kiểm tóc tìm chấy/chí. Người này 
phải được Hiệu Trưởng và hội đồng nhà trường chấp thuận; 

• Khuyến khích những người được hiệu trưởng ủy quyền, thí dụ như giáo viên, dùng mắt soát tóc của học 
sinh, tức là không trực tiếp đụng chạm vào học sinh, nếu nghi ngờ em bị chấy/chí đầu;  

• Khuyến khích phụ huynh/giám hộ/người nuôi dưỡng tiếp tục thường xuyên (tốt nhất là một tuần một lần) 
kiểm tóc con em tìm chấy/chí và tỏ thái độ cảm thông và góp ý kiến thiết thực cho những phụ huynh gặp 
khó khăn khi thực hiện những biện pháp chế ngự chấy/chí đầu; 

• Khuyến khích học sinh học hỏi về chấy/chí đầu để giúp giải trừ những suy nghĩ thành kiến hay ‘bắt nạt’ đi 
đôi với vấn đề này;  

• Biết Hiệu trưởng hay người điều hành trường có trách nhiệm không để cho học sinh bị chấy/chí đầu tiếp 
tục đi học và qui định không để học sinh đi học chỉ áp dụng với trường hợp bị chấy/chí đầu chứ không áp 
dụng với trường hợp có trứng; và biết khi ngày học kết thúc thì phải nên ngưng không để cho học sinh tiếp 
tục đi học nữa và phải viết giấy để cho học sinh này đem về nhà báo cho phụ huynh biết là con em họ có 
thể bị chấy/chí đầu.  

• Biết là theo Qui Định Y Tế (Bệnh Truyền Nhiễm) 2001 (Health (Infectious Diseases) Regulations 2001) đứa 
trẻ được chữa trị chấy/chí đầu không bắt buộc phải có giấy chứng đã trị dứt của bác sĩ gia đình hay hội 
đồng thành phố địa phương khi đi học lại. 

• Nếu thích hợp và do hiệu trưởng tùy nghi quyết định, sẽ cảnh báo toàn trường khi phát hiện trường hợp 
học sinh bị chấy/chí đầu;  

• Khuyến khích phụ huynh/giám hộ/người nuôi dưỡng cho nhà trường biết đã dùng cách chữa trị nào và bắt 
đầu vào lúc nào bằng Phiếu Biện Pháp Đã Thực Hiện.  

(insert name of school) quyết tâm xử trí với chứng chấy/chí đầu theo cách tế nhị và kín đáo. Chúng tôi quyết tâm 
thực hiện những trách nhiệm nêu trên.  
Chữ ký Hiệu trưởng  ………………………….....................…. Ngày…………………...................… 

HEADLICE MANAGEMENT AGREEMENT VIETNAMESE 


