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سياستھای مدرسۀ والتون در مورد به ھمراه آوردن خوراکی ھا از بيرون به مدرسه

والدين و دانش آموزان عزيز مدرسه والتون،
انجمن اوليا والتون ) (PACمايل است به ھمۀ والدين و دانش آموزان يادآوری کند تا بنا به درخواست مدرسه از خانواده ھا ،لطفا ً از به
ھمراه آوردن ھر نوع شيرينی ،تنقالت و کيک به مدرسه ،به قصد تقسيم کردن با ساير بچه ھا ،خودداری نماييد.
تعداد زيادی از بچه ای مدرسه والتون ،بيماری ھای جدی ای دارند که به ھمين علت ،خوردن خوراکی ھايی که از خارج از مدرسه
آورده می شود برايشان خطرناک است .عالوه بر اين ،الزاما ً ھمۀ خانواده ھای ديگری ھم که فرزندانشان به آلرژی ،بيماری سيلياک يا
ديابت مبتال نيستند ،راضی به خورده شدن شيرينی ،چيپس و کيک بجای ناھار توسط فرزندشان نمی باشند؛ بنابرين ،لطفا ً به معيارھای
ساير خانواده ھا در زمينۀ تغذيۀ سالم فرزندانشان احترام بگذاريد.
اگر مايليد تا در بخش آموزشی) (Divisionفرزندتان برای کريسمس ،روز تولد يا ھر مناسبت ديگر سايرين را در شادی خود سھيم
بداريد ،چيزھای غير خوراکی جالب و لذت بخش ديگری مانند استيکر ،مداد و يا ھدايای کوچک را مد نظر خود قرار دھيد.
ضمنا ً مايليم تا باز ھم به ھمۀ والدين متذکر شويم؛ در صورتيکه در کالس فرزندتان ممنوعيت بادام زمينی ) (Peanut‐freeاعالم شده
است ،از فرستادن خوراکی ھای محتوی بادام زمينی ) (Peanutsبه مدرسه ،حتی اگر صرفا ً برای ناھار فرزند خودتان باشد ،اجتناب
نماييد .متاسفانه واکنش آلرژی به بادام زمينی ) (Peanutsمی تواند با خورده شدن اتفاقی مقدار بسيار کمی از آن ،مثالً خرده ھای
کوچک آن يا جای انگشت آغشته به کره بادام زمينی ،فعال شده و اين واکنش ميتواند برای کودک دچار آلرژی خطر مرگ بدنبال داشته
باشد.
والدين کودکان مبتال به آلرژی ھای غذايی لطفا ً توجه داشته باشند :برای مواقعی که آموزگاران يک بخش آموزشی به منظور يک
فعاليت کالسی از خوراکی ھا استفاده ميکنند يا وقتی که قرار به برگزاری يک مھمانی در کالس است که در آن تنقالت )سالم( داده
خواھد شد ،آموزگار برگۀ اطالع رسانی ای ) (Flyerرا پيش از برنامه مورد نظر ارسال خواھد کرد که در آن از والدينی که نگرانی
ای در اين زمينه داشته باشند درخواست شده بخش پايينی برگه را )تکميل کرده( در پوشه برنامه ريزی ) (Planner Pocketبه مدرسه
برگردانند .برای ھر کودکی که قادر به شرکت در برنامه نباشد روش جايگزينی ارائه خواھد شد .بدين ترتيب ،می توان از ھر گونه
آسيب به سالمت کودکان پيش گيری گردد.
از درک شما و پشتيبانی تان از کارکنان ما برای رسيدن به ھدف مان که ايجاد يک زندگی سالم در والتون می باشد ،سپاسگزاريم.
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