طلب الحصول على غذاء خاص
يرفق طلب الغذاء الخاص لسباب صحية بتقرير طبي

الروضة :تسلم الستمارة الى الروضة التي تقوم بتبليغ القسم وارسال الستمارة الى وحدة الغذاء
المدرسة :تسلم الستمارة الى معلمة الطالب للعلم بالمر وتعطى نسخة عنها للمطبخ و الصل الى ممرضة المدرسة حول تقديم
الغذاء الخاص لسباب صحية.
قبيل بداية كل عام دراسي جديد وعند تبديل الروضة اوالمدرسة سيقوم ولي امر الطالب بتقديم طلب جديد حول الغذاء الخاص

الطفل  /الطالب
السم

الرقم الشخصي

الروضة /دار الحضانة  /المدرسة

القسم  /الصف

غذاء خاص لسباب صحية
عند وجود حساسية من مواد الطعام ترفق افادة من الطبيب المعالج .عند وجود حاجة للغذاء الخاص مثل بسبب المشاكل النفسية
العصبية سيرفق الطلب بافادة من الطبيب المعالج او من صحة الطالب الطبية
يرفق الطلب بافادة الطبيب
افادة الطبيب ارسلت سابقا ً
من الممكن ان تظهر الحساسية على شكل ردة فعل طارئه
دواء طارىء
قم بوصف العوارض والسرعة التي تاتي فيها ردة الفعل

غذاء لسباب اخرى
نباتي )منتجات الحليب  -البيض(
خالي من الخنزير
طعام خالي من بروتينات الدم
نسبة منخفضة من اللكتوز)السكر الثنائي في الحليب(
في حالة عدم تحمل اللكتوز تبقى هناك قدرة على تحمل كمية معينة  .في اغلب هذة الحالت يستطيع الشخص تناول حوالي 1
دل من الحليب .يقدم للطفل بديل آخر تكون فيه كمية اللكتوز منخفضة في وجبات الطعام التي تحتوي عادة على الكثير من
اللكتوز مثل فطيرة البان كوكا واللزانيا والرز بالحليب .يقدم كل يوم حليب خالي من اللكتوز ووجبات الطعام تكون مغذية
بشكل كافي من دون وجود الحليب كشراب مع الوجبات.

ملحظة! يتطلب ارفاق افادة الطبيب في حالة وجود حساسية من بروتين حليب البقر

ل تقدف اللحوف الحلل في الطلاف – هؤلء التيوم يقدف ل ف الطلاف اللباتي
Organisationsnr

E-post
kommun@eda.se

Hemsida
www.eda.se

Eda kommun

Bankgiro

Telefon
0571-281 00

Besöksadress

Postadress

Torget 1
673 32 Charlottenberg

Box 66
673 22 Charlottenberg

212000-1769

560-9912

طلب الحصول على غذاء خاص

ولي المر 1
السم

التاريخ

التوقيع

رقم الهاتف

ولي المر 2
السم

التاريخ

التوقيع

رقم الهاتف

نحتاج الى التعامل مع بياناتك الشخصية مثل السم والرقم الشخصي ورقم الهاتف وتخزينها .أن الغاية من ذلك هي ان نستطيع ان نوفر لك
الغذاء الخاص الصحيح.
لقد حصلنا على بياناتك من التربويين في الروضة /المدرسة وهي معلومات ضرورية والتي يجب على المطبخ الحصول عليها لكي يقوم
باعداد الطعام الصحيح للشخص الصحيح .نقوم في كل تعاملتنا مع البيانات الشخصية بتطبيق التشريعات الموضوعة بخصوص السلمة
الشخصية وان اساس تعاملنا مع بياناتك الشخصية يعود الى واجبنا في تقديم الغذاء الخاص لذلك ستكون بياناتك الشخصية محفوظة لدينا
طيلة الفترة التي ستكون فيها في المدرسة /الروضة.
إن البيانات الشخصية التي نتعامل معها عنك تتم مشاركتها مع الجهات التالية ضمن المدرسة وهي المعلم والمطبخ وكذلك ممرضة المدرسة
كما انه من الممكن ان نشرك طرف ثالث بشرط ان يكون من واجبنا القيام بذلك وفق <ا للقانون ولكن سوف لن نقوم مطلقا بارسال بياناتك الى
بلد آخر خارج التحاد الوربي.
إن ادارة البلدية هي المسؤولة عن البيانات الشخصية .يحق لك التصال بنا لو اردت الحصول على معلومات حول بياناتك الموجودة لدينا أو
لطلب التصحيح او نقل معلومات او لتحديد التعامل مع بياناتك او للعتراض على وجودها او طلب حذف معلوماتك تقوم بذلك وبسهولة من
خلل التصال على هاتف  28100-0571او عن طريق البريد اللكتروني
kommun@eda.se.
بامكانك التواصل مع وكيل الجمهور لحماية تسجيل البيانات التابع لنا عن طريق البريد اللكتروني
 kommun@eda.seان كانت لديك أي شكاوى بخصوص تعاملنا مع بياناتك الشخصية يحق لك حينها ان تقوم
بارسال شكوى الى السلطة الحكومية المراقبة وهي سلطة مراقبة تسجيل البيانات.
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