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 االهل / االوصياء االعزاء:

مع الطقس البارد وموسم معطف بداية، فقد حان الوقت لتبادل بعض التذكير حول قمل الرأس. قمل الرأس شائع جدا بين األطفال األصغر 
سبب منع انتشار هذه اآلفات. ويتسنا وليس من السهل التخلص منه؛ ومع ذلك، فإن ما يحدث في المنزل يمكن أن يكون له تأثير كبير على 

معظم تلوث القمل في تبادل العناصر واالتصال لفترات طويلة، مثل النوم أو األطفال الذين يضعون رؤوسهم معا أثناء اللعب أو األلعاب 
 أو النوم.

  

 تضمنيلك التعانق الذي بما في ذ ن،يالرأس مع اآلخر یطفلك بعدم مشارکة عناصر الشعر أو إجراء اتصال من الرأس إل ريتذک ✓

 االتصال بالشعر.

 اغسل المعاطف والفراش في كثير من األحيان. ✓

 تحقق من رأس طفلك في كثير من األحيان. ✓

 درجة! 130على األقل  -نقع أمشاط وفرش في الماء الساخن أسبوعيا  ✓

 فراغ في كثير من األحيان. ✓

ن النوم، وإرسال طفلك مع كيس النوم مخصصة أو نفخ فراش وسادة التي يتم تخزينها الحد من النوم. إذا اخترت أن يكون لديك أكثر م ✓

 أيام بعد ذلك وتوفير نفسها للضيوف القادمين إلى منزلك. 7لمدة 

  
 عليك أن تفعل إذا كان لديك عقود الطفل ليس؟ ماذا

  

 يوما لحل المشكلة. 28فهم أنك يجب أن تكرس  ✓

 ص متوفر في مخزن المخدرات أو وول مارت.تعامل مع شامبو القمل الخا ✓

 تحقق من رؤساء كل فرد من أفراد العائلة يوميا. ✓

 إذا كنت أفتقد واحد، فإن المشكلة تبدأ من جديد! -االستمرار في اقتطاف كل نيت )البيض(  ✓

 أسابيع. 2لمدة  اغسل جميع الفراش والمعاطف. إذا البنود ال يمكن غسلها، ثم يجب وضعها في أكياس بالستيكية ✓

 فراغ األرضيات واألثاث. ✓

 اتصل بمدرسة طفلك، لذلك يمكننا أيضا أن نبحث. ✓

  
الرأس ال تقفز أو تطير. يجب أن يزحفوا من شخص آلخر. لذلك، كلما كان يمكنك الحد من االتصال مع العناصر مثل القبعات  قمل

ثل وقت القصة، والنوم أوفر، وببساطة أي اتصال الرأس إلى الرأس، واألوشحة، عصائب، والرئيس لفترات طويلة لرئيس االتصال م
 فإنه غالبا ما يعنيأن األطفال معرضون لخطر اإلصابة بقمل الرأس في المدرسة. إذا عاد القمل،  يضاوأقل خطر سيكون طفلك. وتذكر أ

 أن بيضة غاب.
 من القمل هو العمل الشاق! استمراركم هو مفتاح الوقاية! التخلص

  
 ض طفلك أو مدرسته.االتصال بممر یرجيأسئلة،  ةيأ كيکانت لد إذا

  بإخالص،
 مديري المباني إنسك
 اإلمكانات في جميع الناس كل يوم. تعظيم
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 القمل؟ هي ما

 السمسم، بذور حجم حول. دمائها على وتغذى الرأس فروة على تعيش طيار بدون صغيرة حشرات هي القمل

 .الرأس فروة من مقربة على الشعر، على الغراء والتي القمل، دعا البيض وضع والقمل

 الرأس قمل أعراض

 :من يشكو كان إذا الرأس قمل طفلك يكون قد

 يتحرك شيء مثل الشعر، في دغدغة شعور

  حكة الرأس فروة



 
 
 

 الخدش عن الناجمة الرأس على القروح

 القمل من التحقق كيفية

 فروة من بالقرب الشعر في وضعت القمل، بيض. الحشرة بيض عن وابحث مشط مع طفلك شعر بعناية ضعي

 .القشرة لرقائق مخطئا تكون ما وغالبا البيضاوي صفراء أو صغيرة بيضاء وكأنها تبدو الرأس،

 الرأس قمل ينتشر كيف

 يكون أن يمكن والذي الرأس، إلى الرأس من المباشر االتصال طريق عن رئيسي بشكل الرئيسي القمل وينتشر

 .األطراف سبات أو النهارية الرعاية أو المخيم أو المدرسة في اللعب أثناء األطفال بين شائعا

 طفلك مخاطر من الحد كيفية

 وتجنب والقبعات، والوسائد الشعر فرشاة مثل الرأس، تلمس التي العناصر مشاركة عدم على طفلك شجع

 .اآلخرين األطفال مع اللعب أثناء الرأس إلى الرأس من االتصال

 !ضبطت القمل، الخرافات رئيس

 يف الحية الرأس قمل مع تشخيصهم تم الذين األطفال .الرأس إلى الرأس من يطير أو القفز يمكن ال الرأس قمل

 لىإ والعودة اليوم نهاية في ديارهم إلى العودة ويمكنهم. مبكر وقت في المنزل ترسل أن إلى تحتاج ال المدرسة

 .العالج بدء بعد الفصل

 .النظافة سوء أو القذر الشعر على عالمة ليس الرأس قمل على الحصول

 الرأس قمل مع التعامل كيفية

 بعات. والصئبان القمل تقتل أن شأنها من طبية وصفة أو طبية وصفة دون الدواء تطبيق. الحشرات قتل. 1

 .مسننة ناعم مشط باستخدام الشعر من المتبقية يعيش قمل وأي ميت مشط. الملصق على الموجودة اإلرشادات

. الرأس لقمل المقربين، طفلك وأصدقاء المبيضات مثل وثيقة، واالتصاالت األسرة أفراد من الشعر من تحقق. 2

 .ذهب قد القمل أن من للتأكد أسبوعين لمدة األسرة أفراد من التحقق على الحفاظ



 
 
 

 الماء في والفراش المالبس اغسل. الماضية ساعة 48 ال في تستخدمها أو طفلك يرتديها مواد أي نظف. 3

 .واألثاث السجاد فراغ أيضا. الساخن

 ألطباء األمريكية األكاديمية منها، والوقاية األمراض مكافحة مراكز أوهايو؛ والية في الصحة وزارة: المصادر

 الجلدية لألمراض األمريكية األكاديمية األسرة،

 


