
 
 

(Insert school details) 
 

Bumalik uli sila …… 
 
Mahal na mga Magulang/Mga Tagapag-kalinga/Mga Tagapag-alaga,  
 
Nakarating sa aking   atensiyon na ang ilang mga estudyante sa paaralan ay mayroong 
mga kuto sa ulo at hinihingi ko ang inyong  pakikipagtulungan sa pagtingin sa buhok ng 
inyong anak ngayong linggong ito (insert date __/__/__ to __/__/__).  
 
Hindi naghahatid ng sakit na nakakahawa ang mga kuto sa ulo – inihahatid ang mga ito sa 
pamamagitan ng kontak ulo-sa-ulo ng may mga kuto sa ulo. Makatitiyak kayo na malaman 
na ang mga kuto sa ulo ay karaniwang matatagpuan sa mga pook liban sa  (insert name of 
school).  Ang mga kuto sa ulo ay karaniwan sa edad ng mga batang nasa paaralan at 
pinakamadaling makaagpang na mga nilalang. Nanatili ang kanilang pagkabuhay  sa 
pagkapit  lamang sa sangkatauhan sa loob ng 10,000 na taon!!!!  
 
Ano ang magagawa ninyo?  
Hinihingi ko ang inyong kooperasyon pagtingin sa buhok ng anak ninyo at sa mga 
pagkakataon na kung saan ang mga kuto sa ulo o mga lisa ay matatagpuan, sa 
pagpapagamot ng buhok ng inyong anak.  
 
Mangyaring tignan ang nakalakip na polyeto  Paggamot at Paghadlang ng Mga Kuto sa Ulo 
(Treating and Controlling Head Lice), mula sa Department of Human Services. Ang 
polyetong ito ay mga gabay pang-kaalaman ukol sa pagtuklas at paggamot ng mga kuto sa 
ulo at mga lisa.  
 
Paano ko gagamutin ang mga kuto sa ulo ng aking anak?  
Ang nakalakip na polyeto (na nakatala sa itaas) ay may mga gabay pangka-alaman ukol sa 
pagtuklas at paggamot ng mga kuto sa ulo at mga lisa.  Ang paaralan ay mayroon ring 
karagdagan impormasyon ukol sa paggamot at paghadlang ng mga kuto sa ulo. 
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa (insert relevant person)    sa , (insert 
phone number)  para makuha ang impormasyong ito.  
 
Kung ang mga kuto sa ulo o mga lisa ay makita sa ulo ng anak ninyo kailangan ninyong 
ipagbigay alam sa :  

paaralan at sabihan kung kailan sinimulan ang paggamot, sa pamamagitan ng Porma 
ng Ginawang Aksiyon (Action Taken Form).  

mga magulang o mga tagapag-alaga ng mga kaibigan ng  anak ninyo para magkaroon 
sila ng pagkakataong malaman at malunasan ang kanilang mga anak kung 
kinakailangan.  

 
Kailan makakabalik sa paaralan ang anak ko? 
Kinakailangan ng mga pangkalusugang regulasyon na kung saan ang isang bata ay may 
mga kuto sa ulo, hindi nararapat na bumalik sa paaralan ang bata  hangga't matapos 
magsimula ang araw na mabigyan siya ng nararapat na lunas. Mangyaring itala, ito ay 
patungkol lamang para roon sa mga batang may mga kuto sa ulo at hindi roon sa may mga 
lisa. 
 
(insert school name)  ay batid  na ang mga kuto maaaring maging isang  sensitibong isyu at 
nangangako sa pananatili ng  inyong pagiging kompidensiyal.  
 

Magalang na sumasainyo 

Signature of Principal (or relevant other)  

Araw…………………… 
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