خط مشی  -به اشتراک گذاری غذا استفاده از
مدرسه ابتدایی
هدف
اطمینان حاصل شود که خوردن غذا در مدرسه ما امن است و کسانی که دانش آموزان است که از تهدید کننده زندگی آلرژی و دیگر شرایط بهداشتی TO
رنج می برند محافظت می شود .دانش آموزان در طول روز مدرسه به طور منظم غذا می خورند  ،اما برای اطمینان از ایمنی دانش آموزان  ،غذا
.خوردن باید به طور مناسب مدیریت شود

سیاست
:اجرای
).دانش آموزان مدرسه ما معموالً برای تعطیالت ،غذا می آورندغذاآورند برای ناهار می(یا سفارش ناهار می خرند ●
عالوه بر این  ،دانش آموزان قادر به خوردن غذای مغزی (میوه یا سبزیجات تازه  ،و نوشیدن آب در طول کالس ها هستند .دانش آموزان مجاز ●
.به خوردن غذاهای غیر مغزی در زمان کالس نیستند
.والدین هرگونه حساسیت را به معلم دفتر و کالس اطالع دهند و موارد مربوطه را کامل کنند .کاغذ بازی ●
.دانش آموزان به خوردن چای صبح و ناهار در کالس درس در زمان غذا خوردن تعیین شده است ●
پدر و مادر را از هر گونه آلرژی غذایی خاص از دانش آموزان در کالس مطلع شده و از غذاهای ارائه که از طبیعت که در آن ممکن (به ●
عنوان مثال .آجیل).دلسرد
.و استفاده از آدامس نیست  PEدانش آموزانمجاز به خوردن غذا در طول کالس های ●
اگر به هر دلیلی  ،دانش آموزان غذای خود را در کالس درس به پایان نرسانند  ،باید غذای خود را در یک منطقه مشخص خارج از اتاق ●
.کارکنان به پایان برسانند یا غذای ناتمام در منزل
.دانش آموزان مجاز به پرسه زدن در مدرسه در هنگام خوردن غذا در زمان استراحت یا ناهار نیستند ●
.دانش آموزان متوجه شده اند که در مدرسه سرگردان هستند و خوردن غذا به شیوه ای مدیریت می شود با کد رفتار مدرسه مطابقت ندارد ●
.سطل زباله در هر کالس قرار داده می شود ●
:با توجه به مسائل مربوط به آنافیالکسی  ،آلرژی  ،دیابت و غیره  ،دانش آموزان عبارتند از ●
مبادله نکنند یا غذا را با دیگران تقسیم ○
نکنند  ،غذای خانواده های دیگر در اختیار آنها قرار ○
نگیرد  ،غذا/شیرینی از مدرسه/معلم بدون تأیید رهبری مدرسه و والدین به آنها ارائه نشود/ .سرپرستان قبل از رویداد مطلع می ○
.شوند برنامه درسی مدرسه شامل مزایای غذاهای سالم  ،ورزش و شیوه زندگی سالم است ●
.همه فعالیتهای مدرسه  ،گردشها و اردوها و غیره شامل اطالعات مفصلی در مورد منوی غذا به والدین می شود ●
در طول سال  ،مواردی وجود خواهد داشت که دانش آموزان در تجربیات غذایی مشترک شرکت می کنند .این فعالیتها فعالیتهای برنامه درسی ●
.هستند .فعالیتهای برنامه درسی مرتبط با غذا باید از یک برنامه ارزیابی خطر دقیق که به تیم رهبری مدرسه ارائه می شود  ،پیروی کند
ما به جشن گرفتن رویدادهای خاص مانند تولد  ،کریسمس و عید پاک ادامه می دهیم  ،اما اگر غذا در آن دخیل باشد توسط مدرسه سازماندهی ●
.می شود و یک یادداشت پس از تأیید توسط تیم رهبری مدرسه به خانه می رود
از والدین خواسته می شود تا از خوردن غذاهای خوراکی مانند تخم مرغ شکالتی عید پاک  ،کیک تولد و شیرینی برای فرزندشان برای ●
همکالسی خودداری کنند .اگر والدین و معلمان ترغیب می شوند در صورت انتخاب وسایل مورد نیاز خود به مدرسه  ،جایگزینی مانند برچسب
 ،.لوازم التحریر و هدایای کوچک ارائه دهند

چرخه بازبینی
.این سیاست به عنوان بخشی از بررسی ساالنه مدرسه مورد بررسی قرار می گیرد

.این سیاست آخرین بار در فوریه  2020به روز شد و برای بازبینی در سال  2021برنامه ریزی شده است
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