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 دلیل النظام الغذائي الخاص في المدارس وریاض األطفال
 
 

ثیقة :            دلیل التعلیماتنوع الو  
القانون الغذائيوذلك حسب سیاسة ) 99رة الفق 2019ـ  05ـ 22(الجھة المقررة :         المجلس البلدي   

 الجھة المستفیدة:    إدارة التعلیم واألطفال
  2019ـ  07ـ  01ساري المفعول :   

 ذوي الصلة بالوثیقة :  المدیر الغذائي وخدمة تقدیم الوجبات
  2019ـ  06ـ 11تاریخ أخر تدقیق : 

  2019ـ  06ـ 11ر مراجعة : تاریخ أخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
حملھم لتالغذاء الخاص یقدم إلى الطفل/ الطالب/ الموظف واللذین یعانون من حساسیة غذائیة وعدم القدرة 

اغذیة معینة أو أن لدیھم أسباب تتعلق بتأقلمھم للغذاء . ولكي یحصل كل من الطفل/ الطالب/ على ھذا النوع 
 من الغذاء البد من تناولھم على ھذا الغذاء نفسھ في منازلھم أیضاَ . 

 
 

 التقدیم على الغذاء الخاص
. الخدمات اإللكترونیةیمكنك التقدیم على الغذاء الخاص من خالل   

https://sjalvservice.vetlanda.se/specialkostelev. 
 

ھذه الخدمة فمن الممكن التقدیم من خالل اإلستمارة وإن لم یكن لدیك ولتقدیم الطلب یتطلب ذلك أن یكون لدیك الھویة التعریفیة 
. 038397100ن الحصول علیھا عن طریق مكتب فیتالندا للمعلومات على الھاتف الورقیة حیث باإلمكا  

 
 ألطلب صالح لسنة دراسیة واحدة ویراعى التجدید قبل كل فصل خریفي . كما والبد من التوقیع على الطلب من قبل أولیاء األمور.

الموظفین ممن بحاجة الغذاء الخاص حیث یمكنھم كما ویراعى التجدید إذا حصل تغیر كاإلفراط بالحساسیة أو قرلر طبي . أما 
   للبلدیة.التقدیم بشكل منفصل الخدمات اإللكترونیة 

 
 أوقات التقدیم

لب بالسرعة الممكنة بعد حصول الطالب أو الطفل على الوصفة الغذائیة أو عند تغیرات یمكنك تقدیم الط
 غذائیة .

لذلك فإنھ من المحتمل أن التكون وجبة الطعام بما أن شراء وحجز المواد الغذائیة  یتطلب الوقت للتخطیط  
للطالب الخاصة جاھزة للتقدیم مباشرةَ بعد الحجز. لذا یقوم المطبخ وفي أوقات معینة بتخزین الطعام المالئم 

  حال عدم وجود تقریر طبي.قدر اإلمكان إسبوعین كحد أقصى في حال عدم وضوح الطلب أو في 
 

 التقریر الطبي
طعام خاص، إذا قمت بتقدیم طلب غذاء خاص بسبب حساسیة من مادة غذائیة معینة أو بسبب مرض یتطلب 

فیرجى إرفاق ذلك بتقریر غذائي موثق من قبل مختص على سبیل المثال طبیب أو أخصائي تغذیة أو أخصائي 
لحاجة الشخص عانة بالصحیفة المرضیة الطبیة حیث التشخیص الطبي نفسي أو من خبیر النطق. یمكنك اإلست

 الى طعام محدد مكتوب فیھا وذلك أیضا مقبول.
 
 

https://sjalvservice.vetlanda.se/specialkostelev
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بيفیما یلي نعرض المواد واالمراض اللتي تتطلب تقریراَ ط  
 
 

 ـ التحسس من الجلوتین                             ـ التحسس من القشریات
 حلیب األبقار               ـ التحسس من برزتین الصویاـ التحسس من بروتین 

 ـ الغذاء الخالي من سكر الالكتوز                 ـ التحسس من الفول السوداني ، المكسرات ، اللوز ، والسمسم
 ـ التحسس من البیض                              ـ   مرض السكر

 عدم تأقلم الفرد للطعام حسب التقییم الطبي.ـ             ـ التحسس من الفواكھ                   
   ـ التحسس من الخضار                            ـ التحسس من السمك.

 
 

 ماھو مستثنى من التقاریر الطبیة
 

إذا كان لدى الشخص خساسیة مفرطة ضد الالكتوز فلیس بالضرورة إرفاق تقریر طبي بذلك ، كل ماعلیك 
من المحتمل أن یحتوي الطعام على كمیات بسیطة من منتجات الحلیب  لب عبر الخدمات اإللكترونیة.تقدیم الط

ولكن متوفراَ ھناك دوماَ الحلیب الخالي من سكر الالكتوز. أما األطباق اللتي تحتوي على الكثیر من منتجات 
قدم كخیار حیث رد فإنھ یااللبان وعلى سبیل المثال المكرونة المطبوخة بالصوص األبیض والصوص البا

 یستطیع ان یختار الشخص كمیة قلیلة من الالكتوز.
 

 أغذیة أخرى تقدم في ریاض األطفال
 

ینیة األطفال التابعین لریاض األطفال یجب أیضا تقدیمھم على طعام الیحتوي على لحم خنزیر من ناحیة د
وذلك بسبب إذا تواجد صنف واحج من الطعام  وكذلك الحال في لحم األبقار، وایضا في حال األطفال النباتیین،

 عندئذ یقدم للطفل خیار أخر مفید.
 

 أغذیة أخرى تقدم في المدارس
 

واللذي یحتوي على الحلیب والبیض للجمیع األمر اللذي الیستدعي تقدیم تقدم المدارس غذاء الالكتوز النباتي 
األبقار فیستطیعون أكل أي خیارات أخرى دون  طلب بذلك. أما الطالب وبسبب دیني الیأكلون لحم الخنزیر أو

 تقدیم طلبات بذلك.
 

 ماالیتم تقدیمھ من غذاء 
 

والطعام المستخلص من المزروعات  ام الكوثر، والطعام النباتي النقيالتقدم المدارس الطعام الحالل، الطع
 أو المزروعات المحلیة أو أغذیة أخرى.البیئیة 
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 إجراءات الطلب

 
  قسم قسم خدمات السیطرة للغذاء الخاص واللذي إن طلب الغذاء الخاص والشھادات المرفقة معھا ترسل إلى 

 من جھتھ یرسل التقریر إلى المطبخ لتحضیر الوجبات الخاصة.
 
 

 بیات والحجوزاتإلغاء الطل
 

 الغذاء الخاص ذلك الیوم.من الضروري للطالب أو الطفل في حال الغیاب تبلیغ المطبخ وذلك إللغاء طلبیة 
وذلك لشفائھ من الحساسیة وذلك لتقلیل الھدر من الغذاء. وفي حال عدم حاجة الطفل لطعام خاص لفترة أطول 

مثالَ أو ماشابھ فالبد من التبلیغ بوقف طلبات حجز الطعام الخاص. وفي حال مالحظة عدم إستھالك الطعام 
لبات الطعام الخاص من قبل المطبخ وذلك منعأَ للھدر وذلك الخاص لمدة تزید عن إسبوعین سیتوقف حجز ط

                   مما یضطر عمل طلب جدید عند الضرورة.
 


