يمكن اآلن لطلبة المرحلة الثانوية الذين يدرسون عن بعد طلب
علبة وجبة غداء
ابتدا ًء من يوم الجمعة  ،8/21اصبح بإمكان جميع طالب المرحلة الثانوية الذين يدرسون عن بعد و المسجلين في ثانوية
Ållebergsgymnasietفي بلدية  Falköpingاستالم علبة وجبة غداء ساخنة يوميا ً ( فقط في األيام التي تتم فيها الدراسة عن بعد ) من
بعض المدارس في البلدية.
مطعم المدرسة في  Ållebergsgymnasietمفتوح للغداء للطالب الذين يحضرون دروسهم في المدرسة.

الطلب
يتم الطلب مقدما ،بموعد أقصاه الساعة  12.00ظهرا من اليوم الدراسي السابق لليوم الذي ترغب به بالحصول على وجبتك ،ويتم تكرار ذلك بشكل
يومي.
يتم تقديم الطلب عبر الخدمة االلكترونية  e-tjänstويجب أن تتوفر لديك إمكانية استخدام  . BankIDيتوجب على ولي األمر القيام بالطلب بحال
كان عمرك أقل من  18عام .إذا كنت ولي أمر أكثر من طالب ،فيتوجب عليك تقديم طلب إفرادي لكل طالب على حدة.
ال تنسى أن تذكر عبر الخدمة االلكترونية بحال كنت بحاجة إلى نظام غذائي خاص.

وقت ومكان التسليم
يمكن استالم علبة وجبة الغداء في أي مدرسة من المدارس التالية:
Vartoftaskolan, Åsle skola, Åsarpsskolan, Kinnarpsskolan, Broddetorpsskolan, Gudhemsskolan, Floby skola,
..Gustaf Dalénskolan, Vindängens skola, Centralskolan eller Ållebergsgymnasiet
سيكون الطعام ساخنا في علبة وجبة الغداء وهو من الطعام المقرر في الوجبة اليومية في المدرسة.
يتم استالم علبة وجبة الغداء يوميا بين الساعة الحادية عشر و الواحدة ظهرأ في رصيف التحميل إلى المطبخ في المدرسة التي اخترت االستالم
منها .احضر معك كيس أو حقيبة لتضع علبة وجبة الغداء فيها.
ضع في اعتبارك أن العلبة ساخنة.
عليك أن تكون بصحة جيدة للذهاب الستالم علبة وجبة الغداء .إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس أو أعراض أخف
مثل التهاب الحلق و سيالن االنف والغثيان والصداع وآالم العضالت والمفاصل  ،فال تأتي الستالم طعامك .في هذه الحالة يمكنك الطلب من شخص
آخر استالم طعامك بالنيابة عنك.
يكفي ذكر اسمك عند استالمك لوجبة غدائك .اذا قمت باستالم وجبة غداء بالنيابة عن طالب أو طالب آخرين ،فيجب عليك ذكر اسمائهم جميعا.

ضع باعتبارك
 ضع باعتبارك ترك مسافة مع اآلخرين بحال وجود طابور عند استالم وجبة الغداء.
 ضع باعتبارك عدم هدر الطعام ،قم بالطلب فقط إن كنت ستستلم وستأكل وجبتك.
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