
 
 
 

 
(Insert school details) 

 
 

 ...باز پيدا شده است
 
 

 سرپرست عزيز/قيم/پدر يا مادر
 

به اطالع من رسيده است که بعضی از دانش آموزان مدرسه ممکن است شپش سر داشته باشند و من از شما خواهش می کنم که                             
  .با من همکاری کنيد (__/__/__ insert date __/__/__ to)با چک کردن موی کودکتان در این هفته 

.  انتقال خود آن از طريق تماس سر با سر کسی که شپش دارد صورت می گيرد                    –شپش سر بيماری های مسری را منتقل نمی کند          
شپش سر در   .   پيدا می شود  (insert name of school)می توانيد مطمئن باشيد که شپش سر اغلب در جاهای ديگری غير از                

 سال است که فقط با تغذيه از        10.000اين موجود   .  رايج است و يکی از تغيير پذيرترين موجودات می باشد        بين کودکان مدرسه رو     
  !!!انسانها  زنده مانده است

  
   شما چه می توانيد بکنيد؟

من خواستار همکاری شما در چک کردن موی کودکتان و در صورتی که شپش سر يا تخم آن را پيدا کرديد، درمان موی کودکتان                    
  .هستم

  
اين بروشور حاوی     .  ، را که اداره خدمات انسانی تهيه کرده است بخوانيد                    درمان و کنترل شپش سر         لطفًا بروشور ضميمه،       

  .رهنممودهای آگاهی بخش در باره پيدا کردن و درمان شپش سر و تخم آن می باشد
  

   من چگونه می توانم کودکم را برای شپش سر درمان کنم؟
  

حاوی رهنممودهای آگاهی بخش در باره پيدا کردن و درمان شپش سر و تخم آن                  )  طور که در باال ذکر شد      همان(بروشور ضميمه   
لطفًا برای گرفتن اين اطالعات بدون درنگ با            .  مدرسه نيز اطالعات بيشتری در باره درمان و کنترل شپش سر دارد                  .  می باشد

(insert relevant person)  به شماره(insert phone number)تماس بگيريد  .  
  

   :اگر شپش سر يا تخم آن در موی کودک شما پيدا شد بايد
• . به مدرسه اطالع بدهيد و بگوييد که درمان آن از کی شروع شده استاقدام انجام شدهبا استفاده از فرم ضميمه  

ت لزوم، درمان فرزندان     به والدين يا سرپرستان دوستان کودکتان اطالع بدهيد شان تا آنها نيز فرصت معاينه و در صور                           •
 . خود را داشته باشند

  
   کودک من کی می تواند به مدرسه برگردد؟

. مقررات بهداشتی ايجاب می کند که وقتی کودکی شپش سر دارد نبايد تا يک روز بعد از شروع درمان مناسب به مدرسه برگردد                          
  .پش سر زنده دارند و به تخم شپش مربوط نمی شودلطفًا توجه داشته باشيد که اين امر فقط شامل حال کودکانی است که ش

  
(insert name of school)آگاه است که شپش سر می تواند مسئله حساسی باشد و تعهد دارد که محرمانگی شما حفظ شود .  

  
  ارادتمند

 

 

Signature of Principal (or relevant other)  

Alert Notice                                                                                                                                                       Farsi 

 ……………………تاریخ 


