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তারিখ:
রিয় রিতামাতা অথবা অরিিাবক:
অনুগ্রহ করি জেরন িাখুন জে আিনাি সন্তারনি মাথায় উকুন িাওয়া জেরে। মাথাি উকুন সাধািনত স্কুলোমী রিক্ষাথীরেি হরয় থারক। মাথাি
উকুন জনাোংিারমি জকারনা লক্ষণ নয় এবোং এটা জে কারিা হরত িারি। উকুন জথরক জিাে রেবানু েড়ায় না এবোং কারিা স্বাস্থ্য হারন ঘটায় না।
এই রিঠিি সারথ জেয়া ফ্যাক্টস এবাউট জহড লাইস (“Facts About Head Lice” ) এবোং োইরডন্স ফ্ি ফ্যারমরলে অন জেটোং রিড অি জহড
লাইস (“Guidance for Families on Getting Rid of Head Lice” ) -এ জেয়া তথয আিনারক আিনাি সন্তারনি মাথাি উকুন দ্রুত
রনিসরন সাহােয কিরব।
রনউ ইয়কক রসট স্কুলেুরলারত “জনা জহড লাইস” (“no head lice”) রনয়ম িিরলত আরে, তাি মারন হরে জেেঃ
 জকারনা রিক্ষাথীি মাথায় উকুন িাওয়া জেরল েতক্ষণ িেকন্ত না তাি উকুন রনিসরনি বযাবস্থ্া জনয়া হরে ততক্ষন িেকন্ত তারক স্কুরল আসাি
অনুমরত জেয়া হরব না।
 উকুন রনিসরনি বযাবস্থ্া জনয়াি িি, রিক্ষাথীি মাথায় উকুন জিষ হরয় োবাি িি তারক স্কুরল আসরত জেয়া হরব। স্কুরল জফ্িাি িি
রিরন্সিযাল কততক ক রনধকারিত বযরি রিক্ষাথীি মাথায় উকুন আরে রকনা তা িিীক্ষা কিরব ।
 রিক্ষাথীরক স্কুরল জফ্িত আসাি অনুমরত জেয়াি 14 স্কুল রেবরস (কযারলন্ডাি জড) (অথবা েরে 14-তম রেন সপ্তাহান্ত অথবা েু টি রেন হয়
তরব আরেি রেন) রিরন্সিযাল কততক ক রনধকারিত বযরি উকুন আরে রকনা তা আবাি িিীক্ষা করি জেখরব।
 আবাি িিীক্ষা করি েরে উকুন িাওয়া োয় তরব ঐ রিক্ষাথীরক আবাি স্কুরল আসরত রনরষধ কিা হরব।
আমারেি িিামিক হরে আিরন আিনাি িরিবারিি সবাি উকুন আরে রকনা তা িিীক্ষা করি জেখুন এবোং িরয়ােন মত বযাবস্থ্া রনন।
আমারেি িিামিক হরে আিরন আিনাি সন্তানরক মরন করিরয় জেরবন জেন জস তাি রিিুরন, ব্রাি, অথবা টু রি অনয জকারনা রিক্ষাথীরক বযাবহাি
কিরত না জেয়।
আিনাি জকান িশ্ন থাকরল েয়া করি আিনাি ডািারিি সারথ আলাি কিুন অথবা স্কুল নারসকি সরে ____________________________
নম্বরি জোোরোে কিুন।
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