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Ref: sst/JJ/252/19-20 AY emk  

HEAD LICE INSPECTION NOTIFICATION 
LETTER 

16 December 2019 

Dear Parent/Guardian: 

 

The EMS Health Team will start conducting the 
Health Awareness Program for the Academic year 
2019-2020. Proper hygiene, a component of the 
Health Awareness Program, includes topics such 
as hand washing, nail cutting and head lice 
prevention.  In line with this, we will be 
conducting regular Head Lice inspection based on 
the Supreme Council of Health’s instructions in 
this regard.  

If your child is found to have head lice infestation 
we would send him/her home so that, treatment 
can start immediately.  

May I please request that you start checking your 

child(ren) for head lice. Your help in inspecting your 

child for the presence of head lice at least once a 

week, throughout the school year, would be greatly 

appreciated.    

 

All information you may need about Head Lice, as 
well as treatment, are included in the fact sheet 
herewith attached and distributed to all students. 
If you have any question or need any assistance, 
please contact the school nurse. 

 

Thank you very much for your cooperation. 

 

Sincerely,  

 

School Management 

 
P.O.Box: 875 Doha Qatar 
T: 44724115 

  E: emkg@emswakra.net 

W: www.englishmodernschool.net 

 إخطار بشأن قمل الرأس

16 December 2019 

 

 السادة أولياء األمور الكرام،

 

برنامج التوعية بتطبيق لمدرسة الفريق الطبي في ابدأ يسوف 

.  أحد أجزاء 2020-2019الصحية للعام الدراسي الحالي 

يتضمن هو والشخصية السليمة  هذا البرنامج هو النظافة

.  غسل اليدين وقص األظافر ونظافة الشعرمواضيع مثل 

وفقاً عن قمل الرأس  وفي هذا اإلطار، سوف نقوم  بالتفتيش

بهذا  عليمات الواردة من المجلس األعلى للصحةتلل

  .الخصوص

 

في حال إكتشاف إصابة طفلكم/ طفلتكم بقمل الشعر سوف يتم 

 إرساله/ إرسالها للمنزل لبدء إجراءات العالج المناسبة مباشرةً. 
 

عن قمل  األهالي الكرام فحص أوالدهم والتفتيش لذا يرجى من

رأس  فحص في  لنا لمساعدتكم مقدرين جداً سنكون والرأس 

ً على األقل خالل العام الدراسي  الطفل مرة واحدة أسبوعيا

   الحالي.
 

ويمكنكم الوصول إلى أي معلومات قد تحتاجونها بخصوص 

عن قمل  حقائققمل الرأس وأساليب عالجه في منشور "

الرأس" الموزع على جميع الطالب. وعند الحاجة إلى أي 

 استفسار أو مساعدة يرجى االتصال بطبيب المدرسة.

 

 ولكم جزيل الشكر لحسن تعاونكم معنا،

 
 

 مع تحياتنا 

 
 

 إدارة المدرسة

 

          قطر-، الدوحة875ص.ب : 

 44724115تلفون:

E:emkg@emswakra.net 

W:www.englishmodernschool.net 
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