கொள்கை - உணவு பகிர்வு
எப்பிங் தொடக்கப் பள்ளி
நோக்கம்

டிஓ எங்கள் பள்ளியில் உணவு உண்ணும் பாதுகாப்பானது என்று உறுதி மற்றும் உயிருக்கு
பாதகம் விளைவிக்காமல் ஒவ்வாமை மற்றும் பிற உடல்நிலை நிலைகளின்
பாதிக்கப்படுகின்றனர் அந்த மாணவர்கள் பாதுகாக்கப்படும். பள்ளி நாள் முழுவதும்
மாணவர்கள் தவறாமல் சாப்பிடுகிறார்கள், ஆனால் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி
செய்ய, உணவை சரியான முறையில் நிர்வகிக்க வேண்டும்.

கொள்கை

நடைமுறைப்படுத்தல்:
● எங்கள் பள்ளியில் மாணவர்கள் பொதுவாக இடைவேளையில், உணவு கொண்டு
வருகிறார்கள்கொண்டு வருகிறார்கள் மதிய உணவிற்கு உணவைக்(அல்லது மதிய
உணவு ஆர்டரை வாங்குகிறார்கள்).
● கூடுதலாக, மாணவர்கள் மூளை உணவை உண்ணலாம் (புதிய பழங்கள் அல்லது
காய்கறிகள், மற்றும் வகுப்புகளின் போது தண்ண ீர் குடிக்கலாம். வகுப்பு நேரங்களில்
மாணவர்கள் மூளை அல்லாத உணவுகளை சாப்பிட அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
● பெற்றோர்கள் அலுவலகம் மற்றும் வகுப்பறை ஆசிரியருக்கு ஏதேனும் ஒவ்வாமை
மற்றும் முழுமையான தொடர்புடையதாக அறிவிக்க வேண்டும் கடித.
● மாணவர்கள் நியமிக்கப்பட்ட உண்ணும் காலங்களில் வகுப்பறையில் காலை தேநீர்
மற்றும் மதிய உணவு சாப்பிட வேண்டும்.
● பெற்றோர் முதலாந் தர மாணவர்கள் எந்த குறிப்பிட்ட உணவு ஒவ்வாமை இருப்பதாக
அறிவிக்கப்படும் என்று இயற்கையின் வழங்கும் உணவு சாத்தியமான இடங்களில்
(எ.கா.. நட்ஸ்).இருந்து ஊக்குவிக்கப்படுவதில்லை
● மாணவர்கள்PE வகுப்புகளின் போது சாப்பிட அனுமதி இல்லை, மற்றும் சூயிங் கம்
பயன்படுத்த அனுமதி இல்லை.
● எந்த காரணத்திற்காகவும், மாணவர்கள் வகுப்பறையில் தங்கள் உணவை
சாப்பிடுவதை முடிக்கவில்லை என்றால், அவர்கள் பணியிடத்திற்கு வெளியே ஒரு
நியமிக்கப்பட்ட பகுதியில் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் அல்லது எடுக்க வேண்டும்
முடிக்கப்படாத உணவு வட்டில்.
ீ
● மாணவர்கள் இடைவேளை அல்லது மதிய நேரங்களில் உணவு உண்ணும் பள்ளி
சுற்றுகிறார்கள் அனுமதி இல்லைகண்டறியப்பட்டது.
● மாணவர்கள் பள்ளி அலையும் மற்றும் ஒரு முறையில் consiste நிர்வகிப்பது எனத்
உணவு உண்ணும் nt பள்ளியின் நடத்தை விதிகளுடன்.
● ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலும் குப்பைத் தொட்டிகள் வைக்கப்படும்.
● காப்புப்பிறழ்ச்சிகளுக்கு தொடர்பான பிரச்சினைகள் காரணமாக, ஒவ்வாமை, நீரிழிவு
போன்றவை, மாணவர்கள்:
○ மற்றவர்கள் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் அல்லது பங்கு உணவு இல்லை
○ மற்றகுடும்பங்களில் இருந்து உணவுஉணவுவழங்கப்பட வேண்டும்
○ வழங்கப்படும் கூடாது / பள்ளி தலைமை அங்கீ காரத்தையும் பெற்றோர்
இல்லாமல் பள்ளி / ஆசிரியர் இருந்து lollies /
● பாடசாலை பாடத்திட்டத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுகள், உடற்பயிற்சி மற்றும்
ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையின் நன்மைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
● அனைத்து பள்ளி செயல்பாடுகள், உல்லாசப் பயணம் மற்றும் முகாம்கள் போன்றவை
உணவு மெனு தொடர்பாக பெற்றோருக்கு விரிவான தகவல்களை உள்ளடக்கும்.
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●
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ஆண்டு முழுவதும், மாணவர்கள் பகிரப்பட்ட உணவு அனுபவங்களில் ஈடுபடும்
சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும். இந்த நடவடிக்கைகள் பாடத்திட்ட நடவடிக்கைகள். உணவு
தொடர்பான பாடத்திட்ட நடவடிக்கைகள் பள்ளி தலைமை குழுவுக்கு வழங்கப்பட்ட
ஒரு விரிவான இடர் மதிப்பீட்டுத் திட்டத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும்.
பிறந்தநாள், கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் ஈஸ்டர் போன்ற சிறப்பு நிகழ்வுகளை நாங்கள்
தொடர்ந்து கொண்டாடுவோம், இருப்பினும், உணவு சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அது
பள்ளியால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் மற்றும் பள்ளி தலைமை குழுவினால்
அங்கீ கரிக்கப்பட்ட பிறகு ஒரு குறிப்பு வட்டிற்கு
ீ
செல்லும்.
சாக்லேட் ஈஸ்டர் முட்டைகள், பிறந்தநாள் கேக்குகள் மற்றும் இனிப்பு போன்ற
சமையல் விருந்துகளை வழங்குவதை பெற்றோர்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு ஏதாவது கொண்டு வர விரும்பினால்,
ஸ்டிக்கர்கள், எழுதுபொருட்கள் மற்றும் சிறிய பரிசுகள் போன்ற மாற்றுகளை வழங்க
ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்.

மறுஆய்வு சுழற்சி

பள்ளியின் வருடாந்திர மதிப்பாய்வின் ஒரு பகுதியாகமதிப்பாய்வு செய்யப்படும்,

இந்தக் கொள்கைஇந்தக் கொள்கை கடைசியாக பிப்ரவரி 2020 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது
மற்றும் 2021 இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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