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 معلومات إ�� أولياء األمور 
 عند ا�حاجة إ�� ِحمية خاصة ووجبة طعام ُمعّدلة لطفلك 

روضة    �� عّدلة 
ُ
امل الطعام  ووجبة  ا�خاصة  ل�ِحمية  الوطنية  "التوصيات  تتبع  يوتيبوري  بلدية   �� األساسية  املدارس  شؤون  إدارة 

الغذاء   قسم  أصدرها  ال�ي  واملدرسة"  ال�ي األطفال  املدرسة"   �� الطعام  لوجبات  الوطنية  التوج��ية  "املبادئ  وكذلك  والتغذية، 

 أصدر��ا مص�حة مراقبة املواد الغذائية". 

 معلومات عن استمارة الطلب 
إذا  �حيح.  نحو  ع��  الطلب  استمارة  بملء  األمر  و��  يقوم  أن  املهم  فمن  ُمعّدلة  طعام  ووجبة  خاصة  ِحمية  إ��  طفلك  يحتاج  عندما 

استمارة  �ا  م 
ّ
�سل أن  األمر  و��  ع��  يجب  الطلب.  استمارة  ع��  الوالدين  كال  ع 

ّ
يوق أن  فيجب  الوالدين  ب�ن  مش��كة  الطفل  حضانة  نت 

طبية   شهادة  مع  سو�ة  ُوجدت    – الطلب  أسبوعان   – إن  أقصاه  موعد   �� جديد  درا�ىي  عام  �ل  بداية  عند  الصف  عن  املسؤول  إ�� 

 ند حدوث �عديل ع�� غذاء طفلك يجب عليك تقديم استمارة طلب جديدة.�عد بداية فصل ا�خر�ف الدرا�ىي. وع

ا�خضار   من  بدائل  الطعام  قائمة   �� فتوجد  خن�ير،  �حم  دون  من  غذاء  أو  ا�خضار  من  �غذاء  يرغب  طفلك  �ان  إ��    والإذا  تحتاج 

الطلب.   استمارة  �حم  أما  تقديم  دون  من  غذاء  أو  ا�خضار  من  �غذاء  يرغب  طفلك  �ان  ِحمية  إذا  إ��  يحتاج  نفسھ  الوقت  و��  خن�ير 

 خاصة أو وجبة طعام ُمعّدلة، فيجب عليك ملء ذلك �� استمارة الطلب ل�ي تقوم املدرسة بط�ي طعام مناسب لرغبة طفلك. 

 م�ى يمكنك كو�� أمر الطفل أن تتقدم بطلب ا�حصول ع�� ِحمية خاصة لطفلك؟
ا�ج  • لدى  ي�ون  عندما  (أرجّية):  س  تحسُّ وجود  فعل عند  ردود  التحسس  �سبب  وقد  معينة.  غذائية  مواد  ع��  فعل  رّد  املنا��  هاز 

تحسس  لد��م  الناس  من  قليل  عدد  وهناك  سمك.  البقر،  حليب  بروت�ن  بيض،  صو�ا،  التحسس:  ع��  أمثلة  خط��ة.  أو  خفيفة 

 ينتقل عن طر�ق الهواء أو تحسس عند التالمس.

�خص   • ي�ون  عندما  ُمتصالب:  وجود تحسس  ا�حشائش فقد  عند  من  أو تحسس  البتوال  �جر  من  الطلع  غبار  من  تحسس  لديھ 

ردود  ت�ون  ال   
ً
وغالبا ذلك.  وغ��  البندق  أو  التفاح  أو  النواة  ذات  الثمار  مثل:  مشا��ة  مواد  ع��  ا�جسم  من  فعل  رّدة  هناك  ت�ون 

يتح األحيان  أغلب  و��  البلعوم.  أو  الفم   �� ة 
ّ

حك  ��  
ً
مثال تنحصر  وقد  خط��ة  ��خي��ا. الفعل  �عد  الغذائية  املادة  ال�خص  ّمل 

.
ً
 ولكن يوجد أ�خاص ت�ون ردود فعلهم خط��ة، ح�ى و�ن لم يكن ذلك شائعا

•  
ً
ولكنھ �سبب ضيقا اللكتوز ضعيفة. ال �سبب ردود فعل خط��ة،  تفكيك  ا�جسم ع��  ت�ون قدرة  اللكتوز: حينما  ل  عند عدم تحمُّ

 وغازات �� امل
ً
 �� املعدة و�سهاال

ً
ل اللكتوز إبراز شهادة طبية. وأملا  عدة. ال �ستوجب عدم تحمُّ

ب حمية صارمة خالية من الغلوت�ن. •
ّ
 عند عدم تحّمل الغلوت�ن: مرض يتضرر فيھ جزء من األمعاء عند تناول الغلوت�ن. و�تطل

خفيفة   • أعراض  ذات  فعل  ردود  معين�ن  أ�خاص  عند  ت�ون  قد  التحسس:  فرط  عند  األخرى  الفعل  ردود  حاالت  مثل �� 

 االحمرار حول الفم عندما يأ�لون فواكھ أو خضار أو ثمار ِعَنبية. 

"أمور  • عنوان  تحت  ذلك  تمأل  أن  و�مكنك  خاصة.  ِحمية  ع��  ا�حصول  �ستد��   
ً
شيوعا أقل  أخرى  أسباب  توجد  كما 

 عند اللزوم. Annatأخرى/
ً
 " �� استمارة الطلب، وسوف تتواصل املدرسة معك الحقا

 طفل أن تتقدم بطلب ا�حصول ع�� وجبة طعام ُمعّدلة لطفلك؟ م�ى يمكنك كو�� أمر ال
•  .

ً
 عند اختيار ا�حمية النباتية القاسية: غذاء ا�خضار حصرا
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 عند تكييف الِقوام: غذاء عادي ذو قوام متكّيف �سبب وجود صعو�ات �� العلك والبلع.  •

.عند الغذاء الغ�ي بالطاقة: غذاء عادي مدعوم بطاقة إضافية، ع�� ش�ل دهن غ •
ً
 البا

تقّدم  • أن  قبل  االستقالب.  ع��  تؤثر  ال�ي  األمراض  أو  البدانة  أو  الوزن  ز�ادة  عند  املثال  سبيل  ع��  الطاقة:  القليل  الغذاء  عند 

الرعاية   جهات  من  بذلك  فردية  نصائح  ع��  حصل  قد  طفلك  ي�ون  أن  يجب  لطفلك  طاقة  قليل  غذاء  ع��  ا�حصول  طلب 

 ال�حية والطبية.

وجبات   • فطائر  عند  مثل  السكري،  مر�ىى  ع��  صعبة  معّينة  طعام  وجبات  توجد  قد  السكري:  مرض  �سبب  املتكيفة  الطعام 

 ن�ا�ا وعصيدة الرز والبطاطس املهروسة والشور�ة. ولكن التكييف الفردي أمر هام.اب

 ليل من املواد الغذائية فقط. عند تكييف وجبات الطعام و/أو بيئة الوجبة عند األ�ل االنتقائي حينما ال يأ�ل طفلك سوى عدد ق •

 ). NPFعند تكييف وجبات الطعام و/أو بيئة الوجبة عند اإلصابة بتأخرات وظيفية عصبية نفسية ( •

عّدلة؟
ُ
 ما الذي نقّدمھ �� وجبات الطعام امل

 نقّدم حمية نباتية قاسية للتالميذ الذين يرغبون ��ا. 

 عند التكييفات األخرى 
حمية   إ��  بحاجة  طفلك  �ان  عند إذا  متكّيف  قوام  ذي  غذاء  أو  بالطاقة  غ�ي  غذاء  أو  الطاقة  قليل  غذاء  أو  السكري  مرش  مع  متكيفة 

نفسية   عصبية  وظيفية  بتأخرات  اإلصابة  عند  الوجبة  بيئة  و/أو  االنتقائي  وطفلك  )(NPFاأل�ل  أنت  املدرسة  �ستدعيك  فسوف   ،

 �حضور اجتماع مع ممثل�ن عن املدرسة. 

بحاجة   طفلك  �ان  فتستند  إذا  متكّيف  قوام  ذي  غذاء  أو  بالطاقة  غ�ي  غذاء  أو  الطاقة  قليل  غذاء  أو  السكري  ملرض  مناسب  غذاء  إ�� 

 املدرسة أثناء االجتماع إ�� الشهادة الطبية ا�حتو�ة ع�� النصائح الفردية. 

ا األ�ل  عند  املقّدمة  الطعام  وجبات   �� وما  الطعام  وجبات  بيئة  تكييف  إ��  بحاجة  طفلك  �ان  بتأخرات إذا  اإلصابة  أو  النتقائي 

 ، فإن املدرسة تنظر فيما يحتاجھ طفلك للتكييف والدعم أثناء الوجبة. )(NPFوظيفية عصبية نفسية 

 م�ى يجب عليك تقديم شهادة طبية؟
 يحتاج و�� األمر إ�� �سليم شهادة طبية مع طلب ا�حصول ع�� ِحمية خاصة ووجبة طعام ُمعّدلة إذا �ان لدى طفلك: 

• .(��
َ
أ  احتمال اإلصابة بصدمة صعو�ة التنفس (التَّ

، مثل حقنة أدر�نال�ن.  •
ً
 عندما يتناول التلميذ دواء طارئا

 عند وجود تحسس متعدد (ثالث تحسسات أو أك��). •

 التحسس املنقول بالهواء.  •

 التحسس املنقول بالتالمس.  •

و  • ا�حياة  ع��  خط��  غ��  تحسس  وهو   :
ً
وظيفيا  

ً
تأخرا �سبب  الذي  املقدرة  التحسس  وضعف  ا�حياة  جودة  سوء  إ��  يؤدي  لكنھ 

األداء   والصداع ع��  واألكز�مة  ة 
ّ

وا�حك الشروي  والطفح  بالغثيان  والشعور  واإلسهال  املعدة  وآالم  الر�و  (مثل  وا�حضور 

 وصعو�ات �� التنفس).

 عدم تحّمل الغلوت�ن. •

 ا�حاجة إ�� غذاء مناسب ملرض السكري.  •

 الِقوام عند العلك والبلع. ا�حاجة إ�� تكييف  •

 ا�حاجة إ�� غذاء غ�ي بالطاقة.  •
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 ا�حاجة إ�� غذاء فق�� بالطاقة. •

 �� حال وجود أمور غ�� وا�حة فقد تطلب املدرسة �سليم شهادة طبية. 

 

 أسباب تقديم الشهادة الطبية 
يتلقى   وأنھ  ��خيص  أو  مثبت  تحسس  لديھ  التلميذ  أن  نرى  ل�ي  طبية  شهادة  �سليم  إ��  وألسباب تحتاج  األفضل.  بالطر�قة  العالج 

 عملية يمكن قبول املستخلص من ال�جل الط�ي الذي دّونھ طبيب أو أخصائي �غذية لي�ون بمثابة شهادة طبية. 

 كيف تقّدم الشهادة الطبية؟ 
الشهاد عن  ��خة  ت�ون  وقد  ا�جديد.  الدرا�ىي  العام  بدء  قبل  الطلب  استمارة  مع  الطبية  الشهادة  األمر  و��  أو  يقّدم  السابقة  الطبية  ة 

 شهادة جديدة. 

 ما مدة صالحية الشهادة الطبية؟ 
ذكر ف��ا مدة الصالحية فيجب تجديدها مرة �ل عام�ن.

ُ
 �سري الشهادة الطبية خالل الف��ة املذ�ورة �� الشهادة. و�ن لم ت

 ف��ة اختبار
طفلك   �ان  ا�حساسية    –إذا  فرط  أو  تحسس  مادة    –�سبب  حذف  يخت��  م��ا سوف  تحسس  لديھ  �ان  غذائية  مادة  يخت��  أو  غذائية 

 بجهة الرعاية قبل أن تقّدم طلب إجراء ف��ة االختبار.
ً
، فمن املهم أن تتصل أوال

ً
 سابقا

 إذا �ان طفلك سوف يخت�� حذف مادة غذائية 
ف ان��اء  و�عد  االختبار.  ف��ة  مدة  طول  ف��ا  وتذكر  الطلب  استمارة  بتسليم  األمر  و��  أنت  استمارة  تقوم  �سليم  عليك  يجب  االختبار  ��ة 

االختبار   ف��ة  ان��اء  عند  جديدة  طلب  استمارة  بتسليم  األمر  و��  يقم  لم  و�ذا  األمر.  لزم  إن  طبية  شهادة  مع  سو�ة  ُمحّدثة  جديدة  طلب 

 فسوف تتوقف ا�ِحمية ا�خاصة للطفل.

 
ً
 إذا �ان طفلك سوف يخت�� حذف مادة غذائية �ان لديھ تحسس م��ا سابقا

إجراء   عندئذ  فيمكن  البيت   �� يرام  ما  ع��  األمور  سارت  و�ن  البيت.   �� ا�جديدة  الغذائية  املادة  بتجر�ب  طفلك  يقوم  أن  األفضل 

ان��اء   و�عد  االختبار.  ف��ة  مدة  طول  ف��ا  وتذكر  جديدة  طلب  استمارة  بتسليم  األمر  و��  أنت  تقوم   .
ً
أيضا املدرسة   �� االختبار  ف��ة 

 عليك �سليم استمارة طلب ُمحّدثة إ�� املدرسة.  ف��ة االختبار يجب

 الغياب عند وجود ِحمية خاصة ووجبة طعام ُمعّدلة
و�ال   طفلك.  مدرسة   �� الطعام  إعداد  ع��  القائم�ن  إ��  ذلك  يصل  بحيث  طفلك  غياب  عن  غ 

ّ
تبل أن   

ً
دائما األمر  و��  أنت  عليك  يجب 

ا�ِحمية   إلعداد  وأموال  غذائية  ومواد  وقت  ُيبذل  غ  فسوف 
ّ
تبل أن  عليك  يجب  طفلك.  يتناولها  لن  ال�ي  عّدلة 

ُ
امل الطعام  وجبة  أو  ا�خاصة 

.
ً
غ عن تار�خ عودة طفلك إ�� املدرسة مجددا

ّ
 عن غياب طفلك وفق الروتينات املتبعة �� املدرسة. ومن املهم أن تبل

الطعام   جلب  عدم  حال   �� لطفلك  عّدلة 
ُ
امل الطعام  وجبة  أو  ا�خاصة  ا�ِحمية  تتوقف  إ��    14ملدة  سوف  الغياب  عن  التبليغ  بدون   

ً
يوما

غيابھ   �عد  ُمعّدلة  طعام  وجبة  أو  خاصة  ِحمية  إ��  بحاجة  يزال  ال  طفلك  �ان  إذا  املدرسة.   �� الطعام  إعداد  ع��      14القائم�ن 
ً
يوما

 فيجب ع�� و�� األمر تقديم استمارة طلب جديدة. 

 اتصل بمدرسة طفلك 
عّدلة. اتصل بمدرسة طفلك إذا �انت لديك  

ُ
 أسئلة أو وجهات نظر تتعلق با�ِحمية ا�خاصة أو وجبة الطعام امل
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