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Mục đích của
To đảm bảo rằng ăn thức ăn ở trường của chúng tôi là an toàn và rằng những sinh viên đó bị đe dọa tính
mạng dị ứng và điều kiện sức khỏe khác được bảo vệ. Học sinh ăn thường xuyên trong cả ngày học, nhưng
để đảm bảo an toàn cho học sinh, việc ăn uống cần được quản lý một cách hợp lý.

Chính sách
Thực hiện:

● Học sinh tại trường của chúng tôi thường mang thức ăn vào giờ giải lao, mang thức ăn (hoặc mua đồ
ăn trưa) để ăn trưa.

● Bên cạnh đó, học sinh có thể ăn thức ăn não (trái cây tươi hoặc rau và nước uống trong các lớp học.
Học sinh không được phép ăn thực phẩm không não trong thời gian lớp học.

● Các bậc cha mẹ để thông báo cho văn phòng và giáo viên đứng lớp của bất kỳ dị ứng và đầy đủ liên
quan thủ tục giấy tờ.

● học sinh phải ăn trà buổi sáng và ăn trưa tại lớp học trong thiết kế lần ăn.
● Phụ huynh sẽ được thông báo về bất kỳ dị ứng đặc hiệu thức ăn của học sinh lớp đó và không được

khuyến khích từ các loại thực phẩm cung cấp các chất mà nếu có thể (ví dụ như Nuts.).
● học sinh không được phép ăn trong lớp PE, và không được phép sử dụng kẹo cao su.
● Nếu vì lý do nào đó, học sinh không hoàn thành ăn thức ăn của họ trong lớp học, họ được yêu cầu để

kết thúc ăn trong một khu vực được chỉ định bên ngoài phòng giáo viên hoặc đi thức ăn chưa hoàn
thành về nhà.

● Học sinh không được phép đi lang thang quanh trường để ăn thức ăn vào giờ ra chơi hoặc giờ ăn
trưa.

● Học sinh bị phát hiện lang thang trong trường và ăn thức ăn sẽ được quản lý theo cách nhất quán nt
với Quy tắc ứng xử của trường.

● Mỗi lớp học sẽ đặt các thùng rác.
● Do các vấn đề liên quan đến sốc phản vệ, dị ứng, tiểu đường, v.v., học sinh phải:

○ không được trao đổi hoặc chia sẻ thức ăn với người khác,
○ không được cung cấp thức ăn từ các gia đình khác,
○ không được nhà trường / giáo viên cung cấp thức ăn / bánh ngọt mà không có sự chấp thuận

của lãnh đạo nhà trường và phụ huynh / người giám hộ được thông báo trước khi sự kiện diễn
ra

● Chương trình giảng dạy của trường sẽ bao gồm các lợi ích của thực phẩm lành mạnh, tập thể dục và
lối sống lành mạnh.

● Tất cả các hoạt động của trường, các chuyến du ngoạn và cắm trại, v.v. sẽ liên quan đến thông tin chi
tiết cho phụ huynh về thực đơn thực phẩm.

● Trong suốt cả năm, sẽ có những dịp mà học sinh sẽ được tham gia vào các kinh nghiệm ẩm thực
được chia sẻ. Các hoạt động này là các hoạt động của chương trình giảng dạy. Các hoạt động trong
chương trình giảng dạy liên quan đến thực phẩm phải tuân theo một kế hoạch đánh giá rủi ro chi tiết
được trình lên ban lãnh đạo nhà trường.

● Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện đặc biệt như Sinh nhật, Giáng sinh và Phục sinh, tuy nhiên,
nếu có sự tham gia của thực phẩm thì sẽ do nhà trường tổ chức và sẽ có giấy báo về nhà sau khi
được ban lãnh đạo nhà trường phê duyệt.

● Phụ huynh được yêu cầu hạn chế cung cấp các món ăn được như trứng Phục sinh sô cô la, bánh sinh
nhật và đồ ngọt để con họ chia sẻ với các bạn cùng lớp. Phụ huynh và giáo viên sẽ được khuyến khích
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cung cấp một giải pháp thay thế như nhãn dán, đồ dùng văn phòng phẩm và quà tặng nhỏ nếu họ
muốn mang theo thứ gì đó đến trường.

Chu kỳ Đánh giá
Chính sách này sẽ được xem xét như một phần của đánh giá hàng năm của trường

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào tháng 2 năm 2020 và dự kiến   sẽ được xem xét lại vào
năm 2021.
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