(Insert school details)

U kthyen përsëri ……
Të dashur Prindër/Kujdestarë,
Kohët e fundit kam vënë re se disa nxënës në shkollën tonë mund të kenë parazitë koke
dhe për këtë arsye do të doja të më ndihmonit duke i kontrolluar flokët e fëmijës suaj gjatë
kësaj jave (insert date __/__/__ to __/__/__).
Morrat e kokës nuk transmetojnë sëmundje infektive – ata transmetohen nëpërmjet
kontaktit me kokën e dikujt që ka morra koke. Besoj se do t’a ndjeni veten më mirë në se ju
siguroj që morrat e kokës mund të gjenden edhe në vende të tjera përveç (insert name of
school). Morrat e kokës gjenden zakonisht tek fëmijës e moshës shkollore dhe janë një ndër
krijesat më të adaptueshme. Këto krijesa kanë mbijetuar me njeriun për 10,000 vjet!!!!
Çfarë mund të bëni për to?
Unë kërkoj që të më ndihmoni duke kontrolluar flokët e fëmijës dhe duke i pastruar ata në
rast se gjeni morra ose thërija.
Ju lutem që të lexoni pamfletin Trajtimi dhe Pastrimi i Morrave të Kokës, botuar nga
Departamenti i Shërbimeve Civile. Ky pamflet përmban informacione dhe rregulloren rreth
gjetjes dhe pastrimit të morrave si dhe vezëve të tyre.
Si mund t’i pastroj morrat e kokës tek fëmija im?
Pamfleti i bashkangjitur (i përmendur më lart) përmban informacione dhe rregulloren rreth
gjetjes dhe pastrimit të morrave dhe të vezëve të tyre. Përveç kësaj shkolla ka informacione
të tjera në lidhje me trajtimin dhe mbajtjen nën kontroll të morrave. Për t’i marrë këto
informacione ju lutemi të kontaktoni (insert relevant person) me (insert phone number).
Në se gjeni morra ose thërija në flokët e fëmijës suaj ju duhet të informoni menjëherë:
• shkollën dhe t’a vini në dijeni atë në rast se keni filluar pastrimin duke plotësuar
formularin e bashkangjitur të titulluar Formulari për Masat e Marra.
• prindërit ose kujdestarët e shokëve të fëmijës suaj që edhe ata të kenë mundësi që
të parandalojnë ose të pastrojnë shfaqjen e morrave të kokës tek fëmijët e tyre.
Kur mund t’a sjell fëmijën në shkollë?
Sipas rregullores shëndetësore, kur fëmija ka morra ai/ajo nuk duhet të vijë në shkollë
derisa të ketë nisur pastrimi përkatës. Ju lutem të vini re se kjo rregullore ka të bëjë vetëm
me praninë e morrave të kokës dhe jo me thërijat.
(insert name of school) është e bindur se çështja e morrave të kokës është e një natyre të
ndjeshme dhe është e vendosur që të ruajë privatësinë tuaj.
Me respekt
Signature of Principal (or relevant other)

Data……………………
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