
ਨੀਤੀ - ਫੂਡ �ੇਅਿਰੰਗ
ਈਿਪੰਗ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ

ਉਦੇ�

ਟੀo ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿ◌ਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਧਮਕੀ ਐਲਰਜੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਹਤ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ�ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ managed◌ੰਗ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
● ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੱੁਟੀ, ਲਈ ਭੋਜਨ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨਭੋਜਨ ਿਲਆ�ਦੇ ਹਨ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ(ਜ� ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ

ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ).
● ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਦਮਾਗੀ ਭੋਜਨ (ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜ� ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਹਨ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਦਮਾਗ ਰਿਹਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ.
● ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
● ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ (ਿਜਵ� ਿਕ

ਅਖਰੋਟ)ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ� ਿਨਰਾ� ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
● ਿਵਿਦਆਰਥੀPE ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਿਚਊਇੰਗ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ

ਹਨ.
● ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੰੂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ, ਉਹ staffroom ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਨ� ਨੀਤ

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖਾਣ ਨੰੂ ਖਤਮ ਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਭੋਜਨ
● ਘਰ।ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱੁਟੀ ਜ� ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮ� ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਹੈ।
● ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖ�ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ nt ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ

ਨਾਲ.
● ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ins◌ੇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
● ਐਨਾਫਾਈਲੈਕਿਸਸ, ਐਲਰਜੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ:

○ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਜ� ਸ�ਝਾ
○ ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰ� ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਨਾ ਕਰਨਾ
○ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਿਬਨ� ਸਕੂਲ/ਅਿਧਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ/ਲੋਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ�

ਕਰਵਾਉਣਾ. /ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ �ੈਲੀ ਦੇ ਲਾਭ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
● ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕ�ਪ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਮੇਨੂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਾਮਲ

ਹੋਵੇਗੀ.
● ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਿਜਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸ�ਝੇ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪਾਠਕ�ਮ

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜੋਖਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਨੰੂ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ.

● ਅਸ� ਜਨਮਿਦਨ, ਿਕ�ਸਿਮਸ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਵਰਗੇ ਿਵ�ੇ� ਸਮਾਗਮ� ਨੰੂ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ�ਗੇ, ਹਾਲ�ਿਕ, ਜੇ ਭੋਜਨ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ�
ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਿ�ਪ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਘਰ ਜਾਏਗਾ.

● ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਿਹਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਕਲੇਟ ਈਸਟਰ ਅੰਡੇ, ਜਨਮਿਦਨ ਦੇ ਕੇਕ
ਅਤੇ ਿਮਠਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੇਣ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ. ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤ�ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਿਟੱਕਰ, ਸਟੇ�ਨਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕੁਝ ਿਲਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ.

ਿਰਿਵਊ ਸਾਈਕਲ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਿਖਆਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਪਛਲੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਿਵੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021ਿਵੱਚ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
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