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Halton District School Board                                   اإلجراءات اإلدارية 

  
 ل(موضوع: قمل الرأس )اإلصابه بالقمال

 2016؛  2012؛  2009الشهر: فبراير 
 2017أكتوبر المراجعة/تاريخ المراجعة: 

 المسؤول: مدير التربية والتعليم
 

 الهدف المقصود:
 هالتون مبدأ التخلص من القمل وانتشار )قمل الرأس( بين األطفال في المدرسة.تدعم المؤسسة التعليمية في 

 
 إلجراءات:ا

مية عن اإلعالتنصح الهيئة التعليمية بالمدارس، وخصوصاً مدارس المرحلة اإلبتدائية، بطرح الموضوع كبند في نشرة المدرسة 
كيفية فحص رأس طفلك للتأكد بعدم إصابتهم بالقمل وخصوصاً بعد الصيف، والشتاء والعطلة بشهر مارس. كل حاالت قمل 

ن هؤالء األخصائيين  مسوف يحدد ليتم فحصها.  عن قمل الرأس كشفأخصائيي قسم الالرأس المشكوكة بها  يجب أن تحول الي 
هم بقمل إصابتوتأكيد فل قسم الكشف بالتشاور مع مدير المدرسة وأبالغ أهل الطأخصائيي  الحالة. سيقوموضعية قسم الكشف 

ه هذا إعادة(. سيبلغوا األهل بأهمية Aمع أطفالكم للبيت وموقع من قبل مدير المدرسة )ملحق رقم  رسالةسيتم ارسال  الرأس.
  قبل عودة أطفالكم للمدرسة أو الفصل. معتمد الطبي أو من قبل طبيب قسم الكشفأخصاءي من  ةموقعالرسالة 

 
 فحص الفصل:إجراءات  .1

قسم خصائييي أ الفصل وتوفير على واإلشراف بالتنظيم سيقوم المعلم/المعلمة الدراسية، الفصول تفتيش عملية لتسهيل• 
 .المتغيبين التالميذ إلى مشيراً  باسماء طالب الفصل بقائمة الكشف

/ الطالبات الذين يرتدون غطاء للرأس لطالبوالخاصة بااالزمة  بضمان ترتيب اإلجراءات المدرسة سيقوم مدير• 
 قسم الكشف بهذه الترتيبات.أخصائيي ابالغ وألسباب دينية 

بترتيب اإلجراءات السريعة لقسم  نقوم سوف الرأس، قملب إصابة طفل/أطفال عن مدير المدرسة بالغإ يتم عندما •
 .أخوة التلميذ المصابو في الفصل الزمالء لجميع السريع تفتيشحضوروالالكشف لل

 .به القيام يتوجب ماو /للمعلمةمعلمالحالة للدرجة  شرحب سيقوم قسم الكشف •
 .الرأس قملب المصابين تالميذمدير المدرسة بأسماء الي قسم الكشف بإخطار يأخصائيسيقوم  •
ذا الكتاب سيتم إرساله ه.التالميذ المصابين بقمل الرأس لجميع ( من قبل مدير المدرسةAسيتم أرسال رسالة )ملحق  •

 .المنزل مع طفلك إلى
 اآلباء عجمي أن يقوم مدير المدرسة بإبالغ المستحسن فمن المدرسة، في حاالت قمل الرأس بشكل كبير تفشي حالة في •

 .كترونياإلل بريدال طريق عن واألمهات
 

 إجراءات العودة بعد العالج: .2
بإمكان الطلبه العودة الى المدرسة بعد أن يتم فحصهم مره أخرى من قبل أخصائيي قسم الكشف وتوفيروإحضار 

 الكشف، يؤكد إمكانية عودة التلميذ الى المدرسة.النموذج، موقع من قبل أخصائي أو موظف قسم 
يأخذوا طفلهم المصاب كي يتم فحصه من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف  نمن الممكن أيضاً لألهل أ

 رتبه في شهادة الخدمات الطبية الشخصية. دنىمعتمد أو حاصل على أعن قمل الرأس 
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 A نموذج ملحق
 )مثال(

 
 

 المدرسية( رسائل)الترويسة المخصصة ل
 

 )التاريخ(
 

 األعزاء )أسم األهل/األوصياء(:
 

 مل الرأسقفقد تم إستدعاء أخصائيي قسم الكشف عن  المدرسة، في بتواجد إصابات بقمل الرأسنظراً لإلشتباه 
 قمل سببب المدرسة من طفلك ستبعادإ يتمس .فقد تبين أن طفلك مصاب لذلك، ونتيجة .الصحيللفحص  مؤخراً 
 .الرأس فروة في ه له/لهااكتشاف تمالذي  القمل أو/  و الرأس
 وأ صيدلي استشارة الرجاء .تكلمساعد المدرسة في الرأس قمل حولالمفيدة  معلوماتال من مجموعة تتوفر
 .المناسب العالج لتحديد العائلة، طبيب
نحن نهتم خدمات " الساخن بالخط االتصال يرجى طفلك، شعر من البويضاتو القمل جميعمن التخلص  عند

                         أو (905)-507-6562 على الرقم"  We Care Home Health Services   الصحية المنزل
 عادةإ اليها ليتم طفلك أخذ يمكنك باألماكن التي ستقوم موظفة اإلستقبال بنصيحتك .6562-507-855-1
 We   الصحية نحن نهتم خدمات المنزل" على اتصل الموقع، هذا حضور على قادر غير كنت إذا .هفحص

Care Home Health Services  " يتم  أن ألهلا فضلي قد ذلك، من بدالً  (.الظهر بعد) بديل مكانللرجوع الى
رأس طفلهم من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف عن قمل الرأس معتمد أو حاصل على فحص 

 أدنى رتبه في شهادة الخدمات الطبية الشخصية.
 

               الصحية نحن نهتم خدمات المنزل" من (PSW)عاملة الخدمات الشخصية  قبل من فحصال إعادة عند
We Care Home Health Services  "،  طبيب أو أية أخصائيين معتمديين للكشف على قمل الرأس،أو 

 طفلال عودةب تسمح استمارة لك ستعطى أعشاش البيضو والبيض القمل من خالي الطفل رأسكان  إذا ،ممارس
 PSWإذا كان ال يزال هناك قمل أو أعشاش البيض في رأس طفلك، فإخصائيي قسم الكشف  .المدرسة إلى

 .العالج من لمزيد واالقتراحات الالزمة المساعدة سيقدمون لك
 

 المخلص،
 )إسم مدير المدرسة(
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 B نموذج ملحق
 )مثال(

 
 

 المدرسية( رسائل)الترويسة المخصصة ل
 

 )التاريخ(
 

 األعزاء )أسم األهل/األوصياء(:
 

 طفلك عرش تفقدب لذلك ننصحكم .الرأس بقمل فصل في األطفال بعضإتضح إصابة  الماضي، األسبوع خالل
ً يومي  ا

 
 ق عن طري شخص أي على تؤثر أن يمكن متكررة مشكلة إنها .النظافةب ليس له عالقة  الرأس قملباإلصابه 
 .المباشر االتصالالعدوى و

 
 ضرورية المعلومات هذه .المدرسةب باالتصال تقوم أن المستحسن فمن الرأس، قمل لديه طفلك أن وجدت إذا

 حونص المدرسة من الرأس قملب المصابين األطفال هؤالء استبعاد سيتم .الرأس قمل نتشارإ على للسيطرة
 .العالج مندورة  اتباعب اآلباء

 
 We Care   الصحية نحن نهتم خدمات المنزل" قبل من فحصهم تمي عندما المدرسة الى الطالب يعود قد

Home Health Services  " تم ي أن ألهلا فضلي قد ذلك، من بدالً  .مدرسةالى ال عودةلل النموذج الموقع وتوفير
فحص رأس طفلهم من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف عن قمل الرأس معتمد أو حاصل على 

 أدنى رتبه في شهادة الخدمات الطبية الشخصية.
 
 .المدرسة في بي االتصال الرجاء ،عليها اإلجابة تمي لم أسئلة أي لديك كان إذا
 

 المخلص،
 )إسم مدير المدرسة(
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 C نموذج ملحق
 

 مقدمة:
فصل في ال طالبلفحص الخدمات التمريض الخاصة لتوفير مع متابعة التنسيق وال يتطلبالتحكم بقمل الرأس )واإلصابة به( 

 المدرسة.
 

 القوانين والمسؤوليات
 

 (905) 825-6000خدمات التمريض العامة  .1
 الطلب. على بناءاً  بقمل الرأس، المتعلقة الراهنة القضايا حول للموظفين اإلستشارة توفر• 
 اإلعالم. وسائل إلى الرأس قمل عن معلومات تقدم •
 

 المدرسةمدير  .2
 المدرسية البيئة في الرأس قمل لمكافحة بالمدرسة الوقائية التدابير يروج• 
حص وطلب الف الرأس باإلصابة بقمل بالغ أخصائيي قسم الكشف عن تواجد حاالت مشتبه بها أو حاالت مؤكدة يقوم با •

  السريع لطالب الفصل.
 للفحص. اإلتصال بأهل الطالب الذين يغطوا رأسهم ألسباب دينية وترتيب اإلجراءات الالزمة  •
 المدرسة إلى العودة قبل التعليمات المطلوبةو تحديدها تم التي اإلصابة /األطفال عنالطفل إبالغ أهل •
 اإلصابة تحديد عند الطفل يستبعد •
 الممارس بالتخلص طبيبال أو فحصال أخصائيي قبل من خطي أكيدت استالم و العالج بعد بالعودة السماح للطفل •

 الكامل من القمل أو بيض القمل.
 

 المعلمة/المعلم .3
 الدراسي الفصل في الرأس قمل لمكافحة وقائية تدابيرنشر وتوعية  •
 (D الملحق) الرأس بقمل اإلصابة إلى تشيرالتي  عراضاألب على معرفةهم  •
 ةترتيبات خاص إلى يحتاجون قد الذينو الذين يغطون رؤوسهم ألسباب دينية الطالبب المدرسةتقوم بإخطار مدير  •
 باإلشتباه بوجود حاالت  بالغ مدير المدرسة إ •
 قمل ولح والتضليل الخوف مستوى من للحد المرجعية والمواد التعليمية الفرص لتوفير واألمهات اآلباء مع التنسيق •

 .الرأس
 

 األهل/األوصياء .4
  اإلصابة إلى تشير التي باألعراض علم على تكون أن• 
 العطل بعد الدراسي، العام بداية في وخاصة األسبوع إلمكانية العدوى، في واحدة مرة الطفل رأس أن تقوم بفحص •

 إنتشار أو تواجد القمل وخالل المدرسية
  وقائي كإجراء ليالً  الشعر تمشيط/  تفريش على الطفل تشجيع •
 اإلصابة اكتشفت األخرى المجتمعية إذا النشاطات من وغيرها المدرسة إخطار •
  العالج طرق أن يحرصوا على تتبع إجراءات• 
 الكشف إلعادة الى الطبيب أو الفحص أخصائيي إلى الطفل أخذ •
نه يمك الطفل أن إلى يشير ممارسالطبيب ال أو األخصائيين نموذج إعادة الكشف موقع من المدرسة مدير إلى تقدم أن •

 .المدرسة إلى العودة
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 الخاصة الوكالة موظفو .5
 بوجود حالة يشتبه بها المدرسة من شعارألي إ ممكنة سرعة بأقصى يستجيب •
 الدراسية الفصول في السريع للفحص مدير المدرسة مع الترتيبات الخاصةوا الوقت ينظم •
 حسب تعليمات مدير المدرسة دينية، رأسهم ألسباب الذين يغطون للطالب زمةآليقوم بعمل الترتيبات ال •
 بها الموصى العالج طرق عن إبالغ األهل •
 هلاأل عند القلق وتخفيف للطفل أحراج أيللحد والتقليل من  المدارس في العاملين مع كثب عن يعمل •
 .التأكد من التخلص من القمل وبويضات القمل عند المدرسة إلى  موقع للعودة نموذج للألهل يوفر •
 

 المدرسة إدارة مع بالتعاون لألخصائيين الفحص وطرق بروتوكول .6
 بقمل الرأس: طفل واحد أو أكثر أكد من إصابةعند الت

 الفصل المتواجد به الطفل طالب جميع فحص •
  أن أخوة هذا الطفل مصابين بالقمل على التعرف تم وإذا ،هذا الطفل خوةأ المتواجدين في فصل الطالب جميع فحص •

 :الرأس قمل وجودب أكثر أو أطفال عشرة تحديد يتم عندما
 المدرسة في الرابع الصففصول  إلى األطفال رياض جميع فحص •
 أعاله موضح هو كما بالحالة )الحاالت( المكتشفة الصلة ذات األخرى الفصول فحص •
 

 اإلجراءات .7
 ممكناً  ذلك كان إذا والخصوصية، الجيدة اإلضاءة تأكد من •
 تفريق خصالت الشعر بإستخدام زوج من العصي الطبية •
  التخلص من العصي الطبية بوضعها في كيس بعد اإلستخدام •
  الرأس فروة من( بوصة نصف)سم 1 فيموجود  البيض أو الحي القمل إذا فقط إعتبار أن الطفل مصاب •
 ممكن وقت أقرب في الطفل هذا ونصحهم بعالج( األوصياء) الوصي( / الوالدين) الوالد إعالم •
  والمتابعة والتواصل ،قومون بتلقي المعلومات عن إجراءات العالجي( األوصياء) الوصي( / الوالدين) الوالدأن  ضمان •
 فحص كل من له إتصال بإخوة المصاب بالقمل في مكان خاص خارج الفصل  •
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 D نموذج ملحق
 

 
 
 
 

 (الرأس قمل) قمل أعراض
 
 .الرأس لقمل األسبوع في واحدة مرة أن يقوموا بفحص رؤوس أطفالهم رعاية األطفال مقدمي/  آلباءل جداً  المهم من
 
 .بالحكة واشعري أن قبل أسابيع لعدة الرأس قملب يصابوا أن لألطفال يمكن .الرأس قمل على كدليل الحك تنتظر ال
 

 :ترى كنت إذا الرأس قمل لديك أن تعرف أنت
 عند بسرعة تتحرك ألنها رى،ت   أن ة منصعب هي .رمادي بني الحشرات مجنح، ،صغير الرأس قمل .الشعر في يعيش القمل •

 .الشعر تجزيئ
 رأصغ البيض .الرأس فروة من جداً  وقريب بيض قمل الرأس يظهر على أعمدة الشعرويكون ملصق بغراء .الرأس ملق بيض •

 قمل أن من الرغم علىكي يفقس.  10-7يحتاج البيض من  .بنيلل المائل الرمادي واللون الشكل بيضاوي دبوس، رأس من
 .العنق ةومؤخر األذنين حولهو  المفضل ولكن المكان ،الرأس على مكان أي في بيضها تضع أن يمكن الرأس

 
 

 العامة الصحة ممرضة
 بهالتون  العامة الصحةإدارة 

  هالتونمحافظة 
 

 


