إجراءات روتينية جديدة للنظام الغذائي الخاص للفصل الدراسي األول 2020
من أجل أن يكون الطعام آمنا ً للجميع  ،فإننا نحتاج للتأكد من أن الطالب بحاجة فعالً التباع نظام غذائي خاص .لذلك فابتدا ًء
من الفصل الدراسي األول  ، 2020فإن جميع رياض األطفال و المدارس االبتدائية و الثانوية بحاجة رؤية تقرير يثبت
وجوب حاجة الطالب التباع نظام غذائي خاص السباب طبية  .على أن يكون هذا التقرير مصدق إما بشهادة طبية أو سجل
طبي أو شهادة اختصاصي تغذية.

صا في الوقت الحالي أو الذين يريدون اتباع
يجب على جميع األطفال والتالميذ والموظفين الذين يتبعون نظا ًما غذائيًا خا ً
نظام غذائي خاص في مرحلة رياض األطفال أو المدرسة  ،تقديم تقريرجديد في بداية الفصل الدراسي األول يؤكد الحاجة
إلى اتباع نظام غذائي خاص.

نحن نقدم:

نظام غذائي خاص ألسباب طبية  :أي نظام غذائي مصمم لحالة مرضية معينة و الذي يشير إلى المتغيرات المبررة طبيا ً
من النظام الغذائي العادي  .يجب أن يكون التقرير مصدق إما بشهادة طبية أو سجل طبي أو شهادة اختصاصي تغذية.

النظام الغذائي المعدل  :يشير النظام الغذائي المعدل إلى االنحرافات عن النظام الغذائي العادي و/أو حالة الوجبة العادية .
استبعاد بعض االطعمة بسبب الدين  ،واختيار تناول الوجبات الغذائية ذات المنشأ النباتي و تعديالت أخرى لها عالقة
باالختالل الوظيفي العصبي النفسي ( (NFPكما ونقدم وجبات نباتية ووجبات خالية من لحم الخنزير.

يمكنك اإلبالغ عن نظامك الغذائي الخاص و  /أو حاجتك لنظام غذائي مخصص عبر الخدمة اإللكترونية باإلضافة إلى
إرفاق تقرير طبي أو سجل طبي أو شهادة اختصاصي تغذية .يمكن العثور على الخدمة اإللكترونية على موقع البلدية
 www.falkoping.seتحت الخدمات اإللكترونية والنماذج .لمزيد من المعلومات  ،انتقل إلى التعليم ورعاية األطفال على
موقع البلدية ثم استمارات مدرسة فالحضانة ومركز الترفيه .هنا يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول المشكالت
التي قد تنشأ فيما يتعلق بالروتين الجديد تحت عنوان النظام الغذائي الخاص.

لمزيد من األسئلة  ،اتصل بقسم النظام الغذائي:
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