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التاريخ:
السيد(ة) الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر:
نحيطكم علما ً بأنه قد تبين لنا أن طفلكم يعاني من اإلصابة بالقمل في رأسه .ومن المعروف أن وجود قمل الرأس هو أمر شائع بين
األطفال في سن المدرسة .وال يعتبر وجود قمل الرأس عالمة على انخفاض مستوى العناية بالنظافة الشخصية ،حيث أن أي شخص
يمكن أن يصاب بالقمل .القمل ال ينقل العدوى وال يشكل خطرا ً على صحة الشخص.
سوف تجدون طي هذه الرسالة نشرتين تحت عنوان "حقائق عن قمل الرأس" وإرشادات للعائالت بشأن التخلص من قمل الرأس"،
لكي تساعدكم في توفير الرعاية الفورية المطلوبة لطفلكم.
إن مدارس مدينة نيويورك تطبق سياسة "ال لقمل الرأس" والتي تعني ما يلي:
 لن يسمح ألي تلميذ يوجد به قمل حي في رأسه بالحضور إلى المدرسة حتى يتلقى العالج الالزم.
 وبعد تلقي العالج ،سوف يسمح للطفل بالعودة إلى المدرسة فقط إذا كان شعره خاليا ً من القمل .سوف تتم إعادة فحص التالميذ
بواسطة شخص تعينه مديرة المدرسة فور عودتهم إلى المدرسة.
ً
ً
 بالنسبة للتالميذ الذين تخلصوا من القمل ،فسوف تتم إعادة فحصهم بعد مضي  14يوما تقويميا (أو في أقرب يوم دراسي إذا كان
اليوم الـ 14يقع ضمن عطلة نهاية األسبوع أو ضمن عطلة مدرسية) من قبل شخص تعينه مديرة المدرسة.
 أما التالميذ الذين ثبت أنهم مازالوا يحملون قمل الرأس خالل إعادة الفحص ،فسوف يستبعدون من الحضور إلى المدرسة حتى
يتخلصوا تماما ً من القمل.
إننا نوصيكم بفحص جمي ع أفراد العائلة المتواجدين في منزلكم لمعرفة إذا ما كانوا مصابون بقمل الرأس وتقديم العالج الالزم لهم.
إننا نوصيكم بتذكير أطفالكم بعدم مشاركة األغراض الشخصية مثل فرش الشعر ،أو األمشاط ،أو القبعات ،مع التالميذ اآلخرين.
إذا كانت لديكم أية أسئلة إضافية ،نرجو االتصال بمقدم الخدمات الصحية الخاص بك أو بممرض مدرستكم على الرقم التالي:
_______________________.
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