ਨੀਤੀ - ਫੂਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰ ਗ
ਈਪਿੰ ਗ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼

ਟੀo ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਐਲਰਜੀ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਹੀ managedੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ.

ਨੀਤੀ

ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
● ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੁੱ ਟੀ, ਲਈ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨਭੋਜਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ(ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ
ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ).
● ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗੀ ਭੋਜਨ (ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਰਹਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ.
● ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ.
● ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
● ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱ ਥੇ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਅਖਰੋਟ)ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ.
● ਵਿਦਿਆਰਥੀPE ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਚਿਊਇੰ ਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ.
● ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ, ਉਹ staffroom ਬਾਹਰ ਇੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ
ਖੇਤਰ ਵਿੱ ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਜ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਭੋਜਨ
● ਘਰ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
● ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ nt ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰ ਹਿਤਾ ਦੇ
ਨਾਲ.
● ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱ ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ insੇਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
● ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਸਿਸ, ਐਲਰਜੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱ ਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ:
○ ਅਦਲਾ -ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ
○ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਨਾ ਕਰਨਾ
○ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਭੋਜਨ/ਲੋ ਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਉਣਾ. /ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
● ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸਿਹਤਮੰ ਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ.
● ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੈਰ -ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਵਿੱ ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੇਨੂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਵੇਗੀ.
● ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂਝੇ ਭੋਜਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ. ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ. ਭੋਜਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
● ਅਸੀਂ ਜਨਮਦਿਨ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ ਨੋਟ ਘਰ ਜਾਏਗਾ.
● ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਕਲੇ ਟ ਈਸਟਰ ਅੰ ਡੇ, ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਕੇਕ
ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ. ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਿੱ ਕਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ.

ਰਿਵਿਊ ਸਾਈਕਲ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆਦੇ ਹਿੱ ਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱ ਚ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021ਵਿੱ ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
-EPS ਨੀਤੀ
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