السياسة  -تقاسم الغذاء
المدرسة االبتدائية
الغرض من
س ضمان أن تناول الطعام في مدرستنا غير آمنة وأن هؤالء الطالب الذين يعانون من الحساسية التي تهدد الحياة والظروف الصحية األخرى محمية .يأكلT
.الطالب بانتظام طوال اليوم الدراسي  ،ولكن لضمان سالمة الطالب  ،يجب إدارة تناول الطعام بشكل مناسب

السياسة
.عاد ًة ما يقوم الطالب في مدرستنا بإحضار الطعام لالستراحة أو إحضار الطعام (أو شراء طلب غداء) لتناول طعام الغداء
باإلضافة إلى ذلك  ،يمكن للطالب تناول أغذية الدماغ (الفواكه والخضروات الطازجة  ،وشرب الماء أثناء الفصول الدراسية .وال يُسمح للطالب
بتناول األطعمة غير المخية خالل أوقات .يجب على
الدرساآلباء إخطار المكتب ومعلم الفصل بأي حساسية وإكمال األعمال الورقية :يجب على
.الطالب تناول شاي الصباح والغداء في الفصل الدراسي خالل أوقات تناول الطعام المحددة
سيتم إخطار أولياء األمور بأي نوع من أنواع الحساسية الغذائية المحددة لدى الطالب في ذلك الصف وال يُشجعون على تقديم أطعمة من هذا النوع
).حيثما أمكن ذلك (مثل المكسرات
.الطالب ال يُسمح لهم بتناول الطعام خالل فصول التربية البدنية  ،وال يُسمح لهم باستخدام العلكة
إذا لم ينه الطالب ألي سبب من تناول طعامهم في الفصل  ،فيجب عليهم إنهاء تناول الطعام في منطقة مخصصة خارج غرفة التدريس أو أخذ
.طعام غير مكتمل بالمنزل
.ال يُسمح للطالب بالتجول في المدرسة لتناول الطعام في أوقات االستراحة أو الغداء
.مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمدرسة  ntوجد الطالب وهم يتجولون في المدرسة وسيتم إدارة تناول الطعام بطريقة تتكون
.سيتم وضع صناديق قمامة في كل فصل دراسي
:نظرً ا للقضايا المتعلقة بالحساسية المفرطة والحساسية والسكري وما إلى ذلك  ،يجب على الطالب
عدم مبادلة الطعام أو مشاركته مع اآلخرين ○
وعدم تزويدهم بالطعام من عائالت أخرى ○
وعدم تقديم الطعام  /المصاصات من المدرسة  /المعلم دون موافقة قيادة المدرسة وأولياء األمور  /يتم إخطار األوصياء قبل الحدث ○
.سيتضمن المنهج المدرسي فوائد األطعمة الصحية والتمارين الرياضية ونمط الحياة الصحي .
.ستشمل جميع األنشطة المدرسية والرحالت والمخيمات وما إلى ذلك معلومات مفصلة ألولياء األمور فيما يتعلق بقائمة الطعام
على مدار العام  ،ستكون هناك مناسبات يشارك فيها الطالب في تجارب الطعام المشتركة .هذه األنشطة هي أنشطة المناهج الدراسية .يجب أن
.تلتزم أنشطة المناهج المتعلقة باألغذية بخطة مفصلة لتقييم المخاطر يتم تقديمها إلى فريق قيادة المدرسة
سنواصل االحتفال بالمناسبات الخاصة مثل أعياد الميالد وعيد الميالد وعيد الفصح  ،ومع ذلك  ،إذا كان هناك طعام  ،فسيتم تنظيمه من قبل
.المدرسة وستعود المالحظة إلى المنزل بعد الموافقة عليها من قبل فريق قيادة المدرسة
يُطلب من اآلباء االمتناع عن تقديم األطعمة الصالحة لألكل مثل بيض عيد الفصح بالشوكوالتة وكعك عيد الميالد والحلويات ألطفالهم لمشاركتها مع
زمالئهم في الفصل .سيتم تشجيع اآلباء والمعلمين على تقديم بديل مثل الملصقات واألدوات المكتبية والهدايا الصغيرة إذا اختاروا إحضار شيء ما
.إلى المدرسة
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دورة المراجعةمراجعة
.ستتمهذه السياسة كجزء من المراجعة السنوية للمدرسة

.تم تحديث هذه السياسة آخر مرة في فبراير  2020ومن المقرر مراجعتها في عام 2021

تمت الموافقة علىفبراير  2021 - 2019مشاركة الطعام في

 EPS -سياسة

