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 ��رست کودکشما به عنوان   یبرا اطالعایت 
 دتان نفرز  یبرا تطبیق دادە شدە یی وعدە غذا ک�خاص و  یی غذا م�رژ  ک�به به هنگام ن�از 

 
 تطبیق دادە شدە یی غذا یخاص و وعدە ها یی غذا یها م�رژ  یبرا م� یها ه�از "توصادارە امور مدارس در یوته بوری 

و "دستورالعمل  "Kost och näringمنت�ش شدە از سوی انجمن تخص� " "د�ستاین و  د�ستاین  ش� پدورە های  در 
  Livsmedelsverketامور مواد خورا�   ادارە م�منت�ش شدە از سوی در مدرسه"  یی غذا یوعدە ها یبرا م� یها

 کند.   � یو �ی پ
 

 م��وط به فرم درخواست  اطالعات
دارد مهم است که شما به عنوان  از �ن تطبیق دادە شدە یی وعدە غذا   ا �خاص  یی غذا م�که فرزند شما به رژ   هنگا�

ک هر دو  ��رسیت . در مورد د �پر کن فرم درخواست را به درسیت  او  ��رست فرم درخواست را امضا  د �با ��رستمش�ت
  و  د �جد ��در هر سال تحص احتما�  پزش� فرم درخواست را به همراە گوا� د �با ��رست ک�کنند. به عنوان  

وع ترم پا ن حدا��� دو هفته �س از �ش  ک�فرزندتان  یی غذا م�در رژ  ی�ی . در صورت تغتح��ل ده�د کالس   آموزگار به  یی�ی
 . � فرست�د  د �فرم درخواست جد

 
به او دادە   معمو�  یمنو  گ��نه گ�ا�خواهد   بدون گوشت خوک � یی غذا م�رژ  ا � یاهخوار �گ  م�فرزند شما رژ  ا�ر 

بدون گوشت  م�رژ  ا � یاهخوار �گ  م�. ا�ر کودک شما خواهان رژ ست�نبه پر کردن فرم درخواست   یاز �و ن خواهد شد 
ن خوک است و در ع را در فرم درخواست پر  نیا د �از دارد با�ن تطبیق دادە شدە یغذا ا �خاص  یی غذا م�حال به رژ  نی

د.   ل� تا مدرسه بتواند مطابق م د �کن ن  کودک شما غذا ب�پ
 

 د؟� خاص درخواست کن یی غذا م�فرزندتان رژ  یبرا ��رستبه عنوان  د �توان � زماین  چه
 

تواند   � یدهد. آلرژ  وا�نش �شان � خا� مادە خورا�بدن به  مین �ا ستم� که س  : زماین یدر صورت آلرژ  •
، تخم م�غ ،ا �عبارتند از س� عوامل آلرژی های خورا� از  یی شود. نمونه ها د �تا شد ف�خف یباعث وا�نش ها

ن پروتئ  دارند.  پوسیت  ا �  تنف� یها یاز افراد آلرژ  . تعداد ک�ما� ا �گاو   �ی ش نی
  دارد بدن � یگردە علف آلرژ   ا �غان درخت به عنوان مثال به گردە  یفرد متقاطع: وقیت  یدر صورت آلرژ  •

  یها معموً� جدوا�نش �شان دهد. وا�نش ە �ی فندق و غ ،ب�س ،هسته دار  وەیتواند به مواد مشابه در م
که گرم شدە است   زماین  را شامل خارش در دهان و گلو باشند. فرد اغلب غذا  توانند مثال � یو برا ستند �ن

 . نباشد  جیا�ر را حیت از خود �شان دهند  د �شد یتوانند وا�نش ها هستند که � کند. اما کساین   تحمل �
کند   ن� جاد �ا یوا�نش جد  چیاست. ه  افته�کاهش   بدن ال�توز  ه�تج�  یی که توانا  تحمل ال�توز: زماین نبود در  •

 به گوا� یاز �ال�توز ن تحملنبود شود. در صورت  اسهال و نفخ معدە � ،درد معدە ،اما باعث ناراحیت 
 . ست�ن پزش�

. ند یب � ب�از رودە هنگام م�ف گلوتن آس که در آن قسمیت   یمار �تحمل گلوتن: ب نبود /  ا��لُس  یمار �در ب •
انه م �رژ  ک�به  از �ن  بدون گلوتن دارد.  یی غذا  سختگ�ی

اطراف دهان هنگام  یمانند قرمز  ف�افراد ممکن است با عالئم خف : بر�ن نا�ش از آلرژی یوا�نش ها ر یدر سا •
ن  وە یخوردن م  وا�نش �شان دهند.  میوە های حبه ایانواع  ا � جات�ها س�ب

ن همچن •   مورد را در قسمت  نیا د �توان  خاص وجود دارد. � یی غذا  یها م�رژ  یبرا یگر �د معمولنا ل�دال  نی
» Annatو در صورت لزوم مدرسه با شما تماس خواهد گرفت.  د �» در فرم درخواست پر کن 

 
فرزندتان  یبرا تطبیق دادە شدە یی وعدە غذا یبه عنوان ��رست برا د �توان � زماین  چه

 د؟�درخواست ده
 

 . ا��گ  کامال   غذایی  م�رژ  ک�: (وگان) گ�اهخواری مطلق  یی غذا م�هنگام انتخاب رژ  •
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ان تغل�ظ خورا� م�تنظ یبرا • ن ان غلظت تطبیق دادە شدەبا  عادی یی غذا م�: رژ م�ی ن مشکالت  ل�به دل م�ی
 و بلع.  دن�ج� 

 . اضا�ن  اغلب به شکل چریب  اضا�ن  یشدە با انرژ  غین  عادی یی غذا م�: رژ مقوی یی غذا  م�رژ  ک� یبرا •
  قرار � �ی را تحت تاث سم�که متابول  یی ها یمار �ب ا � ،چا�ت  ،: به عنوان مثال در اضافه وزنیکم انرژ   یها م�در رژ  •

 نیدر ا د �کودک شما با  د �فرزند خود درخواست ده  یبرا یکم انرژ   یی غذا م� رژ  ک� یبرا نکهیدهند. قبل از ا
 کردە باشد.   افت�در  شخ� مشاورە مرا�ز بهداشیت و درماین  مورد از 

و   ین یزم ب�پورە س ش�ی برنج،  ،ک�از غذاها مانند پنک : بر�ن ابت�د ل�به دل تطبیق دادە شدە  یغذاها یبرا •
 مهم است.  یفردتطبیق دادە شدن تواند سخت باشد. اما  � ابیت �د ماران�ب یسوپ برا

فقط چند  � تواند   که کودک  غذا خوردن انتخایب  بهنگامغذا خوردن  ط�مح  ا �و/  خورا� دادن قیهنگام تطب •
 خورد. ب خورا�

 neuropsykiatriskaاختالل عصیب تک��ین غذا در خوردن  ط�مح  ا �و/  خورا� دادن قیهنگام تطب •
funktionsnedsättningar (NPF) 

 
 م؟�دار  یشنهاد�چه پ تطبیق دادە شدە یی غذا یوعدە ها  یبرا
 . م�ده  ارائه � ا��گ   یغذا (وگان) هستند  گ�اهخوار مطلق  که  به دا�ش آموزاین  ما 
 

 برای د�گر غذاهای تطبیق دادە شدە 
ان غلظت  یی غذا م�رژ  مقوی، یی غذا م�رژ  ،یکم انرژ   یی غذا م�رژ  ،ابت�سازگار با د یی غذا م�فرزند شما به رژ  ا�ر  ن با م�ی

داشته   از �) نNPF( اختالل عصیب تک��ین  انطباق مح�ط غذاخوری در   ا �و/  غذا خوردن انتخایب  به ا �تطبیق دادە شدە 
 درسه فرا خواهد خواند. م ندگانیبا نما دار �د ک�شما و فرزندتان را به   ،باشد مدرسه

 
ان غلظت  یی غذا م�رژ  ا � مقوی یی غذا م�رژ  ،یکم انرژ   یی غذا م�رژ  ،ابت�سازگار با د یی غذا م�فرزند شما به رژ  ا�ر  ن با م�ی

 عمل خواهد کرد.  ،در جلسه یبا مشاورە فرد همراە پزشک  دارد مدرسه بر اساس گوا� از �نتطبیق دادە شدە 
 

انطباق مح�ط   ا �سازگار شود شود  �و � غذا خوردن انتخایب  یکه برا  یی غذا و غذاها ط�دارد با مح از �کودک شما ن  ا�ر 
د) NPF( اختالل عصیب تک��ین  غذاخوری در  و  تطبیق دادە شدن یمدرسه آنچه را که کودک شما برا ، با�د صورت گ�ی

 کند.   � دارد برر� از �ن یی وعدە غذا زمان �فدر  ت�حما
 

 ارائه کرد؟  پزش� گوا�  د � با  زماین  چه
  م�را همراە با درخواست رژ  پزش� گوا�  د �با او عنوان ��رست  بهشما  مشکالت ز�ر را داراستکه فرزند شما   هنگا�

  : د �ارائه ده  تطبیق دادە شدە یی خاص و وعدە غذا یی غذا
 . ک�ال�ت�خطر شوک آناف  •
ن آدرنال تزر�ق کنندەمانند  اورژا�� یدا�ش آموز دارو  وقیت  •  دارد.  نی
 ). ش�ت �ب ا �  آلرژی ن�ع چندگانه (سه یآلرژ  •
 . تنف� یها یآلرژ  •
 . پوسیت  یآلرژ  •
   د �است که تهد یآلرژ   ن�ع ک�که   آور و کاهندە عمل�رد  ناتواین  یآلرژ  •

گ
اما منجر به کاهش  ست�ن کنندە زند�

  ت�ف�ک
گ

 ،ا�زما  ،خارش ،�ی که  ،ته�ع ، اسهال ،درد شکم ،آسم برای نمونهشود ( عمل�رد و حضور �  ، زند�
 ). تنف�ت مشکال ، �درد 

 تحمل گلوتن.  نبود /  ا��لُس  یمار �ب •
 . ابت�متناسب با د  یی غذا م�به رژ  از �ن •
 و بلع.  دن�مشکالت ج�  بدل�ل تطبیق دادە شدن غلظت خورا�به  از �ن •
 . مقوی یی غذا م �رژ  ک�به  از �ن •
 . یکم انرژ   یی غذا م�به رژ  از �ن •

 . د �ارائه ده  پزش� مدرسه ممکن است از شما درخواست کند که گوا� ،صورت وجود هرگونه ابهام در 
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 د �ارائه ده پزش� گوا�  د � با  به این دل�ل 
شکل   ن� شدە است و به به�ت  برر� ص� �شخ ا � یآلرژ  یدا�ش آموز دارا م�نیتا بب د �ارائه ده  پزش�  گوا�  د �با شما 

تواند به عنوان  � نوشته باشد  ه�متخصص تغذ ا � که پزشک  سوابق پزش� خالصه عم� ل�شود. به دال  درمان �
 محسوب شود.  پزش� گوا�

 
 د؟ �کن  را ارائه � پزش� گوا�  چگونه

  � نی. اد �ده  ارائه � د �جد ��را همراە با فرم درخواست قبل از هر سال تحص پزش� گوا�  ،��رستبه عنوان  شما 
 باشد.  د �جد گوا�  ک� ا � قب� پزش� از گوا� کیپ   ک�تواند 

 
 چقدر اعتبار دارد؟  پزش� گوا�
بار  ک�هر دو سال  د �با نباشد مشخص  گوا�معت�ب است. ا�ر مدت زمان   گوا�زمان مندرج در  در طول  پزش� گوا�

 . د � کن  د �آن را تمد
 

 �ش � آزما  دورە
کند که   ش� را آزما خورا�  ا �را حذف کند   خورا�از حد مجبور است  ش�ب ت�حساس ا � یآلرژ  ل�کودک شما به دل  ا�ر 

 را�ز بهداشیت و درماین ابتدا با م ،�ش �دورە آزما یمهم است که قبل از درخواست برا ،داشته است ت�قبً� به آن حساس
 . د ��ی تماس بگ

 
 را حذف کند   �ک خورا�کند   قرار است فرزندتان س� ا�ر 
که دورە    . هنگا� د �کن  � اعالمرا  ا�شو مدت زمان دورە آزم د �کن  شما فرم درخواست را ارسال � ��رستعنوان  به

. ا�ر شما به بفرست�د  احتما�  پزش� همراە با گوا� د �جدو فرم درخواست به روز شدە  ک� د �با د �رس ان � به پا ش�آزما
  � ان�فرزند شما به پا ژە�و  یی غذا م�رژ  نفرست�د  �ش � آزما رەدو  ان�را �س از پا د �فرم درخواست جد ��رستعنوان 

 رسد. 
 

 داشته است ت�را امتحان کند که قبً� به آن حساس خورا� قرار است فرزندتان  ا�ر 
 پ�ش رفت آنگاە به خویب کارها کند. ا�ر در خانه    ش� را در خانه آزما د �جد یاست که کودک شما ابتدا غذا مطلوب

ن در مدرسه ن آزما��ش دورە  ک�تواند  فرزند شما �  وع کند  �ی رسال را اتازە ای شما فرم درخواست  ��رستعنوان  به. �ش
فرم   ک� د �با د �رس  ان�به پا ش�که دورە آزما  . هنگا�اعالم م�کن�د را  ا�شمدت زمان دورە آزمدر آن و  د �کن  �

 بفرست�د.  برای مدرسه د �جدو درخواست به روز شدە 
  

 تطبیق دادە شدە یی خاص و وعدە غذا یی غذا م�در طول رژ  بتیغ
 ی مدرسه و خورا� غذا  امور  این آ�ا� به بخشتا  د �اطالع ده  را  فرزندتان بتیغ د �با شه�هم ��رستعنوان  به

تطبیق دادە  یغذا ا �خاص  یی غذا م�رژ  ک�  ه�هم غذا و هم پول �ف ته ،صورت هم زمان نیا �ی فرزندتان برسد. در غ
خود مطلع   رزند فما را از غیبت  د �مدرسه باجاری در  کند. طبق روال  ن�  م�فشود که کودک شما آن را  � شدە

ن . مهم است که زمان بازگشت فرزندتان به مدرسه را د �کن  . د �اعالم کنن�ی
 

  د �ی نگ ، تح��لمدرسه و خورا� غذا  امور  به بخش بتیبدون گزارش غ  ی خود را روز غذا 14کودک شما به مدت   ا�ر 
همچنان به   بتیروز غ 14. ا�ر فرزند شما �س از رسد  � ان�او به پا تطبیق دادە شدە یی وعدە غذا  ا �خاص  یی غذا م�رژ 
ارائه   د �فرم درخواست جد با�د شما به عنوان ��رست دارد  از �ن تطبیق دادە شدە یی وعدە غذا  ا �خاص  یی غذا م�رژ 

 ده�د. 
 

 د��ی مدرسه فرزندتان تماس بگ با 
با مدرسه فرزندتان تماس  د �دار  دادە شدەتطبیق  یی غذا یخاص و وعدە ها یی غذا یها م �در مورد رژ  ینظر  ا �سوال  ا�ر 
 . د ��ی بگ


	به این دلیل باید گواهی پزشکی ارائه دهید

