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Rutiner kring specialkost i förskola och skola!
!ﻣﻘﺮرات روزﻣﺮه در ﻣﻮرد ﻏﺬای وﯾﮋه در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﮫ
Vårt mål är att servera god och näringsrik mat till alla barn och ungdomar
som går i förskolan och skolan i Marks kommun. Maten fyller en viktig
funktion för både inlärning och koncentration men är också en viktig del
av barnens hälsa. Du som förälder är välkommen att äta tillsammans med
ditt barn i skolrestaurangen. Vi bjuder på en lunch per läsår.

ھﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻤﻮن »ﻣﺎرک« ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ روﻧﺪ ﻏﺬای
 ﻏﺬا ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس دارد وﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از.ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﻐﺬی ِﺳﺮو ﮐﻨﯿﻢ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد در رﺳﺘﻮران/ وﻟﯽ.ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ
. ﺷﻤﺎ ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻧﮭﺎر ﻣﯿﮭﻤﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ.ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮش آﻣﺪ اﺳﺖ
Följ gärna vårt arbete på: www.mark.se/invanare/barn-ochutbildning/maltider/ eller kontakta någon inom verksamheten om du har
frågor eller synpunkter.
www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider/ :ﮐﺎر ﻣﺎ را ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً در وﺑﺴﺎﯾﺖ

.دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮی دارﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺣﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

För att öka säkerheten under tillagning och servering av olika specialkoster
finns en blankett för specialkost utarbetat. Blanketten hittar du på
www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider/.

 اﯾﻦ.ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اطﻤﯿﻨﺎن در طﺒﺦ و ِﺳﺮو ﻏﺬاھﺎی وﯾﮋه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻓُﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬای وﯾﮋه ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
www.mark.se/invanare/barn-och-utbildning/maltider ﻓُﺮم درﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد

Om ditt barn önskar vegetarisk kost, mat anpassad efter religion eller
laktoslåg mat kryssar du som vårdnadshavare för detta på blanketten
för specialkost och lämnar in till köket på respektive förskola/skola.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او/ ﻏﺬای ﻣﻄﺎﺑﻖ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﯾﺎ ﻏﺬای ﮐﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ وﻟﯽ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬای ﮔﯿﺎھﯽ
.در ﻓُﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬای وﯾﮋه ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺰﻧﺪ و ﻓُﺮم را ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮥ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ
Medicinska skäl som behöver styrkas:

:دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮاھﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
Vid allergi eller födoämnesöverkänslighet samt mat anpassad efter särskilda
behov, såsom neuropsykiatrisk diagnos och/eller selektiv ätstörning,
ska en medicinsk bedömning vara gjord av sjukvården och styrkas med
ett journalutdrag. Fyll i samtliga uppgifter på blanketten. Blanketten samt
intyg/journalutdrag från sjukvården lämnas/skickas till skolsköterska
när eleven går i skola och till förskolechef när barnet går i förskola.

Skolsköterska/förskolechef lämnar vidare till respektive kök. Om kontakt
saknas med sjukvården, uppmanas vårdnadshavare att kontakta
vårdcentral där barnet är listad. Skolsköterskans roll är inte att styrka
behov av specialkost.

در ﻣﻮارد آﻟﺮژی ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی وﯾﮋه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻐﺰ و
اﻋﺼﺎب و/ﯾﺎ ﻧﺎھﻨﺠﺎری ھﺎی ِﺳﻠﮑﺘﯿﻮ )ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮫ(ﻏﺬاﺋﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
و ﺗﻮﺳﻂ اوراق ﭘﺮوﻧﺪۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﻓُﺮم را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓُﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و
ﮔﻮاھﯽ/اوراق ﭘﺮوﻧﺪۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را اﮔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽ رود ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﮫ و اﮔﺮ
ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽ رود ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﮫ/رﺋﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن آﻧﺮا ﺑﮫ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮥ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ داد .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد از وﻟﯽ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻮدک ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻏﺬای وﯾﮋه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
Vid ändrade förhållanden samt vid byte av förskola/skola ansvarar
vårdnadshavaren för att meddela köket. Viktigt att även meddela köket om
barnet/eleven är frånvarande, för att undvika att specialkost tilllagas och
inte äts upp.

درﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ھﻨﮕﺎم ﻋﻮض ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن/ﻣﺪرﺳﮫ وﻟﯽ/ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارد ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﮫ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اطﻼع دھﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻮدک/داﻧﺶ آﻣﻮز ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ اطﻼع دادن ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اھﻤﯿﺖ دارد ﺗﺎ از
ﭘُﺨﺖ ﻏﺬای وﯾﮋه ای ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﻌﻤﻞ آﯾﺪ.
Måltidsservice i Marks kommun

ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬا در ﮐﻤﻮن »ﻣﺎرک«
!Välkommen till skolrestaurangen
ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!

Marks kommun

ﮐﻤﻮن »ﻣﺎرک«
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0320 21 70 00
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ﻓﮑﺲ:
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ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺳﺎزﻣﺎن:

212000-1504
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