
Head Lice Parent Awareness and Prevention Letter

Dear Parents/Guardians,

This letter was developed to increase head lice awareness so that you may take steps at home to help prevent your
child from becoming infested with head lice.

Direct, physical head-to-head contact is the usual method of transmission. Lice do not jump or fly. They survive only
for a short time away from the human head and have difficulty crawling or clinging to smooth surfaces. Lice do not
survive much longer than one to two days off a human head. Check your child’s head weekly for lice and/or nits
(eggs). Mature lice, which are no bigger than a sesame seed, avoid light and are hard to see. Lice eggs or “nits” are
usually found close to the scalp-usually within one quarter inch. They appear as tiny whitish ovals that are “glued” to
the hair shaft. They cannot easily be flicked away as dandruff can. Head lice do not transmit disease and are not a
serious medical condition. They cannot survive on your pets.

Recent studies show that head lice are seldom spread in the school setting. Due to this, mass screenings at school are
not recommended. If a case is suspected, the student will be assessed on a private and confidential basis.

Head lice are not considered a health risk because they do not spread disease or illness. Head lice among school
children are a common frustration; however, the spread of head lice can be controlled and prevented.  If you find
head lice on your child, Don’t Panic! Please notify the school and treat him/her with lice shampoo following the
package instructions. A second treatment may be required in seven to ten days. Continue to examine the child and all
family members for three weeks and treat only if live lice or nits are found one quarter inch or less from the scalp.
Also, teach your child how to minimize the chance of getting head lice by avoiding head-to-head contact, not sharing
hats, combs, brushes, and hair accessories, and to contain long hair in braids, ponytails, or buns.

REMEMBER: Check Regularly-Treat Quickly

The safety and well-being of your children, while at school, is always a priority for all staff members. By continuing to
work together and communicate we will be able to provide the best learning environment for your child.

If you have any questions, feel free to contact your school nurse. Thank you for your help and support.

Sincerely,
Dearborn School Nurses



منعھرسالة األھالي للتوعیة حول اإلصابة بقمل الرأس و طرق

أولیاء األمور و األوصیاء الكرام،
بقمل الرأس.من اتخاذ خطوات في المنزل  للمساعدة في منع إصابة األطفالتم تطویر رسالتھ لزیادة الوعي بقمل الرأس حتى تتمكن

و یبقى على قید الحیاة لفترة قصیرة وھو بعیداالمعتادة النتقال العدوى. القمل ال یقفز و ال یطیر.االتصال المباشر والمادي من الرأس إلى الرأس ھو الطریقة
تحقق من رأسرأس اإلنسان.الملساء. ال یعیش القمل أطول من یوم إلى یومین خارجعن  رأس اإلنسان ویجد  صعوبة في الزحف أو التمسك باألسطح

، یتجنب الضوء ویصعب رؤیتھ. عادة ما یوجدال یتعدى حجم  القمل المكتمل النمو حجم بذرة السمسم.طفلك أسبوعیا للقمل و / أو بیض القمل  "الصئبان"
"ملتصقة" بعمود الشعرة. التكون في حدود ربع بوصة. تظھر على شكل بیضات بیضاء صغیرةبیض القمل والصئبان" بالقرب من فروة الرأس ، وعادة ما

القمل على حیواناتك األلیفة.المرض وال یعتبر حالة طبیة خطیرة. ال یصیب أو یعیشیمكن إبعادھا بسھولة كقشرة الرأس. ال ینقل قمل الرأس

جماعیة في المدرسة. إذا اشتبھ في حالة مافي محیط المدرسة. ونتیجة لذلك ، ال یوصى بإجراء عروضتظھر الدراسات الحدیثة أن قمل الرأس نادًرا ما ینتشر
، سیتم تقییم الطالب على أساس خاص وسري.

المدارس ھو إحباط شائع ؛ ومع ذلك ،المرض أو ینقلھا بین االشخاص. وجود قمل الرأس بین أطفالال یعتبر قمل الرأس أحد المخاطر الصحیة ألنھ ال ینشر
ومعالجتھ مع شامبو القمل باتباعقمل الرأس على طفلك ، ال داعي للقلق! الرجاء إخطار المدرسةیمكن السیطرة على انتشار قمل الرأس ومنعھ. إذا وجدت
إلى عشرة أیام. استمر في فحص الطفلاستخدام جرعة ثانیة من العالج في فترة تتراوح بین سبعةالتعلیمات الواردة على العبوة. قد تكون ھناك حاجة إلى

في  ربع بوصة أو أقل من فروة الرأس. كذلك ،العالج  فقط عندما تكون الحشرة حیة أو إذا وجدت القملوجمیع أفراد العائلة لمدة ثالثة أسابیع و قم بإستخدام
، و أدوات تصفیف الشعر ،  ،من خالل تجنب االتصال المباشر ، و عدم مشاركة القبعاتقم بتعلیم طفلك كیفیة تقلیل فرصة اإلصابة بقمل الرأس

أو ذیل الحصان أو مرفوع تماماًعلى شكل كعكة.وإكسسوارات الشعر ، وابقاء  الشعر الطویل على شكل  الضفائر

تذكر: تفقد الشعر بانتظام - عالج اإلصابة بسرعة

مًعا، سنتمكن من توفیر أفضل بیئةجمیع الموظفین. من خالل االستمرار في العمل والتواصلإن سالمة و صحة أطفالك ، في المدرسة ، ھي دائماً أولویة
تعلیمیة لطفلك.

المدرسة. شكرا لمساعدتكم ودعمكم.إذا كان لدیك أي أسئلة ، فال تتردد في االتصال بممرضة

بإخالص،

ممرضات مدارس دیربورن


