والغداء الوجبات الخفيفة
بإمكان أبنائك أن يتناولوا الغداء يف املدرسة (أو يف البيت ،إذا كان ذلك ممكنا) .يتناول العديد من األطفال
وجبة الغداء يف املدرسة ،خاصة هؤالء الذين يركبون الحافلة للوصول إىل املدرسة .تخصص املدارس عادة غرفة
للغداء أو ترتب مكانا للطالب ليتناولوا طعام الغداء يف منتصف اليوم .وبعض املدارس (خصوصا املدارس
الثانوية) لديها كافيرتيا حيث ميكن أن يشرتي الطالب وجبة الغداء منها.

تحضري وجبة الغداء :ماذا ميكن لألطفال أن يحرضوا؟
ميكن تحضري وجبات الغداء من الطعام الذي اعتاد أطفالك عىل تناوله يف املنزل إال أنه عىل األرجح لن يكونوا قادرين عىل تسخينه .لن
يتم تزويد الطالب بالصحون أو أدوات املائدة .لذا فإن الكثري من الطالب يحرضون إىل املدرسة سندويشات ألنها أسهل لألكل يف ظل
هذه الظروف.
من املهم أن تتضمن وجبة الغداء عصريا أو ماءا (بدال من املرشوبات السكرية ،مثل املرشوبات الغازية) .كام مينح طلبة املرحلة االبتدائية
فسحتني ،واحدة يف الصباح واألخرى بعد الظهر ،وعليه فغالبا ما يحرضالطالب إىل املدرسة وجبة خفيفة لكل منهام .إن تناول الوجبات
الخفيفة واملرشوبات الصحية خالل اليوم يحسن من تركيز الطالب وتعلمهم.
بعد وجبة الغداء ،يكون للطالب وقتا للعب (عادة ما يكون بالخارج) إىل أن تستأنف الحصص الدراسية .ويرشف عليهم أعضاء هيئة
التدريس داخل املبنى أو خارجه يف الساحة املدرسية.
ونحن نشجع أطفالنا عىل التفكري يف تقليل الفضالت « »Litterlessللحفاظ عىل مصلحتنا ومصلحة البيئة .وميكنك مساعدة أطفالك عرب:
• تشجيعهم عىل تناول كل وجبتهم.
• االستفادة بشكل أكربمن عبوات الطعام التي ميكن إعادة استخدامها.
• استخدام الرتموس للمرشوبات.
يف حال أرسلت مع أطفالك حاوية لوجبة الغداء ،يرجى كتابة أسامئهم بوضوح عليها.

صفحة  1من 2

ملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة Settlement.Org

حساسية الطعام
هناك املزيد واملزيدمن املدارس لديها قوانني حظر لطعام معني يف املبنى املدريس (داخل املبنى وخارجه) بسببوجود حساسية لبعض أنواع
الطعام لدى الطالب أو العاملني يف املدرسة .يُرجى مراجعة ذلك مع املعلم أو موظف االستقرار يف املدرسة  Settlement Workerأو مدير
املدرسة.
إذا كان لدى طفلك حساسية طعام ،يرجى إخبار املدرسة عند التسجيل أو إخبار املعلم.
الحساسية من املكرسات :الكثري من الطالب يف كندا يعانون من حساسية شديدة للمكرسات ويصبحون مرىض بشدة إذا أكلوها أو حتى إذا
تعرضوا لهذه األطعمة أو ألي حاويات أو عبوات تحوي أي كمية من هذا الطعام.
ولضامن سالمة هؤالء الطالب ،قامت العديد من املدارس بوضع قواعد تحظر كل املنتجات التي من املحتمل أنها تحتوي عىل منتجات من
املكرسات أو حتى مالمستها لتلك املواد .وهذا ما يعرف بسياسة «الخلو من املكرسات».
يرجى عدم ارسال أي طعام أو رشاب يحوي منتجات املكرسات مع أطفالك إىل املدرسة.
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