
 
 
 

 
(Insert school details) 

 
 

..... قمل الرأسلقد عاد  
 
 

 مقدمي الرعاية المحترمين/ أولياء األمر / حضرة الوالدين 
 

لقد بلغني أن بعض الطالب في المدرسة قد يكون لديهم قمل الرأس، وإني أطلب تعاونكم في فحص شعر طفلكم هذا                                  
 .  (__/__/__ insert date __/__/__ to)األسبوع بتاريخ 

 
ويمكنكم .  بل ينتقل قمل الرأس باحتكاك الرأس برأس شخص مصاب بقمل الرأس          .  إن قمل الرأس ال ينشر أمراضًا معدية      

ويشيع   (insert name of school)االطمئنان إلى أن تعرفوا أن قمل الرأس يوجد بشكل شائع في أماآن أخرى غير                    
فقد ظل قمل الرأس على قيد الحياة يعيش على اإلنسان . مخلوقات تكيفًاقمل الرأس بين األطفال بسن المدرسة وهو أآثر ال    

  !!!فقط لمدة عشرة آالف سنة
 

  ماذا تستطيع أن تفعل؟ 
  . أطلب منك التعاون في فحص شعر طفلكم وفي حال العثور على قمل الرأس أو البيض في شعره، معالجة شعر طفلك

  
الصادر )  Treating and Controlling Head Lice"  (رأس وضبطه معالجة قمل ال   "الرجاء قراءة المنشور المرفق       

 .  وهذا المنشور هو عبارة عن إرشادات عامة بشأن اآتشاف ومعالجة قمل الرأس والبيض. عن دائرة الخدمات البشرية
 

  آيف أعالج طفلي من قمل الرأس؟ 
ولدى المدرسة  .  ضبط قمل الرأس والبيض    هو إرشادات عامة بشأن اآتشاف ومعالجة  و         )  انظر أعاله (المنشور المرفق   

 insert relevant)الرجاء عدم التردد في االتصال       .  آذلك معلومات إضافية متوافرة بشأن معالجة وضبط قمل الرأس          
person)  على الرقم (insert phone number)للحصول على هذه المعلومات .  

  
  :ك أنإذا عثر على قمل الرأس أو البيض في شعر طفلك، يجب علي

 Action(تخبري المدرسة وتعلميها بموعد بداية المعالجة بواسطة االستمارة اإلجراء المتخذ المرفقة                         
Taken Form .( 

•

تخبري آباء أو مقدمي رعاية أصدقاء طفلك بحيث يكون لهم الفرصة الآتشاف ومعالجة أطفالهم إذ آان                          �
  .   ذلك ضروريًا

  
  متى يستطيع طفلي العودة إلى المدرسة؟ 

تشترط األنظمة الصحية أنه إذا آان لدى الطفل قمل في الرأس فال ينبغي أن يعود إلى المدرسة إلى ما بعد البدء                                             
الرجاء المالحظة بأن هذا الشرط يتعلق باألطفال الذين عندهم قمل الرأس وال يتعلق ببيض قمل                            .  بالمعالجة المناسبة  

  .الرأس
  

الرأس يمكن أن يكون أمرًا حساسًا، وهي ملتزمة بالمحافظة على سرية            تدرك أن قمل      (insert name of school)إن  
  . حالتك

  
  

  ودمتم، 
  
  

Signature of Principal (or relevant other)  

 
 ..................................تحريرًا في 

 

Alert Notice - Arabic 

 


