
 
 

 
(Insert school details) 

 
 

Bọn chúng lại xuất hiện …… 
 
 
Kính thưa Phụ Huynh/Giám Hộ/Người Nuôi Dưỡng,  
 
Tôi được biết là một số học sinh của trường có thể bị chấy/chí đầu và tôi xin quý vị hãy hợp 
tác với nhà trường để kiểm tóc con em quý vị vào tuần này (insert date __/__/__ to 
__/__/__).  
 
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. Quý vị cũng nên yên tâm là chấy/chí đầu cũng xảy ra ở nơi 
khác ngoài trường (insert name of school). Các em ở tuổi đi học thường hay bị chấy/chí 
đầu và chấy/chí là loài ký sinh trùng khó tiêu diệt nhất. Chúng đã sống bám độc nhất vào 
con người cả 10.000 năm!!!!  
 
Quý vị có thể làm gì?  
Tôi yêu cầu quý vị hãy hợp tác kiểm tóc con em mình và trong trường hợp phát hiện 
chấy/chí đầu hay trứng, thì chữa trị cho con em.  
 
Xin xem tài liệu nhan đề Treating and Controlling Head Lice (Chữa trị và Chế ngự Chấy/Chí 
đầu), do Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh soạn. Tài liệu này trình bày những hướng dẫn chi tiết về 
cách tìm và trị chấy/chí đầu và trứng.  
 
Cách chữa trị chấy/chí đầu cho con em?  
Tài liệu đính kèm (nêu trên) trình bày những hướng dẫn chi tiết về cách tìm và trị chấy/chí 
đầu và trứng. Ngoài ra nhà trường còn có thêm chi tiết về cách chữa trị và chế ngự 
chấy/chí đầu. Xin đừng ngần ngại liên lạc với (insert relevant person) qua số, (insert phone 
number) để hỏi về những chi tiết này.  
 
Nếu tìm được chấy/chí hay trứng trên đầu của con em, quý vị phải thông báo:  

• cho trường biết và cho biết đã bắt đầu chữa trị vào lúc nào bằng Phiếu Biện Pháp 
Đã Thực Hiện.  

• 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.  

 
Khi nào thì con em tôi mới được đi học lại? 
Theo qui định về y tế, trẻ em bị chấy/chí đầu không được đi học cho đến khi đã được bắt 
đầu được chữa trị thích hợp. Xin lưu ý qui định này áp dụng với những trường hợp bị 
chấy/chí đầu chứ không phải là có trứng chấy/chí. 
 
(insert name of school) biết bị chấy/chí đầu có thể là vấn đề tế nhị và cam kết sẽ giữ kín 
mọi chi tiết.  
 

Kính chào 

 

Signature of Principal (or relevant other)  

Ngày…………………… 

They’re Back............... VIETNAMESE 


