ادار ٴه ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧدﻣت اوﻟﯾﺎء ﮔراﻣﯽ

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص و وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن
ادارهٴ ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ﺷﮭﺮواﻟﯽ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ از »ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻣﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص و وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص در
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ« ﮐﮫ از ﺳﻮی اداره رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﮫ و »دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﮑﺘﺐ« ﮐﮫ از
طﺮف ادارهٴ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره ﻓورم درﺧواﺳت

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺤﯿﺚ اوﻟﯿﺎء ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ را درﺳﺖ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو اوﻟﯿﺎء ﻓﻮرم
درﺧﻮاﺳﺖ را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر در آﻏﺎز ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
وﻟﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﺳﻤﺴﺘﺮ ﺧﺰاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﮕﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻐﯿﯿﺮات در رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم ﺟﺪﯾﺪ درﺧﻮاﺳﺖ را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻣﯿﺨﻮاھﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎری از ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،در
آﻧﺼﻮرت ﺑﺪﯾﻞ ﮔﯿﺎھﯽ ﻏﺬاھﺎی ﻋﺎدی ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯿﺸﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎری از ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک را ﻣﯿﺨﻮاھﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ اداره
ﻣﮑﺘﺐ ﻏﺬا را ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧوان اوﻟﯾﺎء ﭼﮫ وﻗت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ درﺧواﺳت رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﻓرزﻧد ﺗﺎن اﻗدام ﮐﻧﯾد؟
•

•

•

•
•
•

در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ/آﻟﺮژی :وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺧﻔﯿﻒ اﻟﯽ ﺟﺪی ﮔﺮدد .ﺳﻮﯾﺎ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ،ﭘﺮوﺗﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو
ﯾﺎ ﻣﺎھﯽ از اﻣﺜﺎل ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زا ﯾﺎ ﺑﻌﻨﻮاد دﯾﮕﺮ آﻟﺮژن ھﺎ اﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
آﻟﺮژن ھﺎی ھﻮاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎس ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ :وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮده درﺧﺖ ﻏﺎن ﯾﺎ ﮔﺮده ﻋﻠﻒ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺪن ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻮه ھﺎی ھﺴﺘﮫ دار ،ﺳﯿﺐ ،ﺑﺎدام ﺟﻨﮕﻠﯽ وﻏﯿﺮه ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ اﮐﺜﺮا ً ﺟﺪی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺸﮑﻞ ﺧﺎرش در دھﺎن و ﺣﻠﻘﻮم ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﮐﺜﺮا ً ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﻮاد را ﺑﻌﺪ از ﮔﺮم ﺷﺪن آن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﻓﺮادی اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺟﺪی را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﭼﻨﺪان ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز :وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺟﺬب ﻻﮐﺘﻮز ﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻻﮐﺘﻮز ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺟﺪی را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻤﯽ آورد وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﺷﮑﻢ دردی ،اﺳﮭﺎل و ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻢ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﻻﮐﺘﻮز ھﯿﭻ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﻠﯿﺎک/ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﺗﻦ :ﺑﯿﻤﺎری ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ روده در ﺣﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮔﻠﻮﺗﻦ
ﺻﺪﻣﮫ و آﺳﺐ وارد ﻣﯿﺸﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﺎری از ﮔﻠﻮﺗﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت ﺳﺎﯾﺮ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﯾﺎ ﺗﻮت ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻔﯿﻒ ھﻤﭽﻮ ﺳﺮخ ﺷﺪن اطﺮاف دھﺎن دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ اﺳﺒﺎب ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﺮای رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »«Annat
در ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﮑﺘﺐ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث اوﻟﯾﺎء ﭼﮫ وﻗت ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ درﺧواﺳت رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑرای ﻓرزﻧد ﺗﺎن اﻗدام ﮐﻧﯾد؟
•

در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮف رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﯿﺎھﯽ :رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﮔﯿﺎھﯽ.

ادار ٴه ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ﺷﮭﺮواﻟﯽ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء ﮔﺮاﻣﯽ

ﺻﻔﺤﮫ (3) 1

•
•
•

•

•
•

در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬا :رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻌﯿﺪن
ﻏﺬا.
در ﺻﻮرت رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از اﻧﺮژی :رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ،اﮐﺜﺮا ﺑﺸﮑﻞ ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ.
در ﺻﻮرت رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی :در ﺻﻮرت ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺿﺎﻓﮫ وزن ،ﭼﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی ﻣﯿﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰم ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻓﺮدی در اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ را از
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺻﻮرت رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه در اﺛﺮ دﯾﺎﺑﺖ :ﺑﻌﻀﯽ ﺧﻮراک ھﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﭘﺮاﺗﮫ ،ﺷﯿﺮﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﭽﺎﻟﻮ ﻣﯿﺪه ﺷﺪه و
ﺷﻮرﺑﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻏﺬا ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ھﺎی
ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﺮف ﻏﺬا در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ
ﻏﺬاھﺎی ﻣﺨﺼﻮص را ﺧﻮرده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.
در ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺻﺮف ﻏﺬا در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼل ﻋﺼﺒﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ).(NPF

ﺑرای وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯾﺷوﻧد؟
ﻣﺎ ﻏﺬاھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

در ﺻورت ﺗﻧظﯾم و ﺳﺎزﮔﺎری ھﺎی دﯾﮕر
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑﺖ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دارای اﻧﺮژی
اﺿﺎﻓﯽ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن را ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﮔﺎن ﻣﮑﺘﺐ دﻋﻮت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑﺖ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ دارای اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﯽ ،رژﯾﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻓﺮدی را
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻏﺬاھﺎی ﻣﺨﺼﻮص را ﺧﻮرده ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ھﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺧﺘﻼل
ﻋﺼﺒﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ) (NPFﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮورت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﻏﺬا ﺻﺮف ﮐﻨﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻨﺠﺶ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن در زﻣﺎن ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﮫ ﭼﮫ ﻧﻮع ﺳﺎزﮔﺎری و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز دارد.

ﺗﺻدﯾﻖ دﮐﺗور را ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد؟

ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر را ھﻤﺮاه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص و
وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻄﺮ ﺷﻮک اﻧﺎﻓﯿﻼﮐﺘﯿﮏ )ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ(.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد ادوﯾﮫ اﺿﻄﺮاری ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل زرق ﻗﻠﻤﯽ ادرﯾﻨﺎﻟﯿﻦ را ﺑﺎﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﭼﻨﺪ آﻟﺮژی )ﺳﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎ(.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ھﻮا.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎس.
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﻨﺪه ﮐﮫ از اﻧﻮاع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎ و ﺣﻀﻮر در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺎ ﻣﯿﺸﻮد )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻤﺎ،
ﺷﮑﻢ دردی ،اﺳﮭﺎل ،دﻟﺒﺪی ،ﭘﺖ ،ﺧﺎرش ،اﮔﺰﯾﻤﺎ ،ﺳﺮدردی ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ(.
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻠﯿﺎک/ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﺗﻦ.
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑﺖ.
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬا در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﻮﯾﺪن و ﺑﻠﻌﯿﺪن ﻏﺬا.
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﻨﯽ از اﻧﺮژی.
ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ اﻧﺮژی.

ادار ٴه ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ﺷﮭﺮواﻟﯽ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء ﮔﺮاﻣﯽ

ﺻﻔﺤﮫ (3) 2

در ﺻورت ﻣوﺟودﯾت ھر ﮔوﻧﮫ اﺑﮭﺎم ،ﻣﮑﺗب ﻣﯾﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﮐﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺻدﯾﻖ دﮐﺗور را ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﯾد.

از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ اﺳﺖ و ﻣﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻤﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺳﮭﻮﻟﺖ و دﻻﯾﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﻮاﺑﻖ از دوﺳﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎران
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﯾﮫ در زﻣﺮه ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر را ﭼﻄﻮر اراﺋﮫ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ در آﻏﺎز ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎﭘﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺻدﯾﻖ دﮐﺗور ﺗﺎ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾﺑﺎﺷد؟
ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺼﺪﯾﻖ درج ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﯿﻌﺎد اﻋﺘﺒﺎر در ﺗﺼﺪﯾﻖ درج ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺼﺪﯾﻖ را ھﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

دوره اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ طﯽ ﯾﮏ دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮردن ﯾﮏ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از درﺧﻮاﺳﺖ دوره
اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ اوﻻً ﺑﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن از ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ و در آن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ طﻮل دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ دﮐﺘﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان
اوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻗﻄﻊ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﯾﮏ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺖ
ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ را اوﻻً در ﺧﺎﻧﮫ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﺎﻧﮫ ،ﻓﺮزﻧﺪ
ﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﮑﺘﺐ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ و
در آن ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دوره اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻏﯾﺎﺑت در ﺻورت رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص و وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص

ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﺎء ﻣﮑﻠﻒ ھﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻏﯿﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ،ﻣﮑﺘﺐ را ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﮭﯿﮫ ﻏﺬای ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻗﺖ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﻮل ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ
وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ اﺻﻼً ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن آﻧﺮا ﻣﺼﺮف ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﮑﺘﺐ
از ﻏﯿﺎﺑﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﭼﮫ وﻗﺖ ﭘﺲ ﺑﮫ ﻣﮑﺘﺐ
ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص ﯾﺎ وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص در ﺻورﺗﯽ ﻗطﻊ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑدون ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧﺗن ﺑﺧش ﺗﮭﯾﮫ ﻏذای
ﻣﮑﺗب طﯽ  14روز ﻣﺳﻠﺳل از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺗﺎن ﺑﻌد از ﻏﯾﺎﺑت  14روز ﺑﺎز ھم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص ﯾﺎ
وﻋده ﻏذاﯾﯽ ﻣﺧﺻوص داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓورم درﺧواﺳت ﺟدﯾد از طرف ﺷﻣﺎ اوﻟﯾﺎء ﺗﻘدﯾم ﮔردد.

ﺑﺎ ﻣﮑﺗب طﻔل ﺧود ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرﯾد

اﮔﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص و وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.

ادار ٴه ﻣﮑﺎﺗﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ ﺷﮭﺮواﻟﯽ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای اوﻟﯿﺎء ﮔﺮاﻣﯽ
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