
 الخامس الملحق

 757-2 الالئحة

 

 العامة  وليام  األمير مقاطعة مدارس

 الشديدة للحساسية الفردية الصحية الرعاية خطة
 

 ________  الدراسي: الصف _____________________ الطالب: اسم
 

 ________ الغداء: وقت ______________________ المعلم: اسم
 

 

   الدراسي الفصل

  للطالب. يقدم طعام أي على  األمر/الوصي  ولي  موافقة تتعين  •

   الدراسي. الفصل في  بها االحتفاظ ليتم الطوارئ حاالت  في  األمر/الوصي  ولي  قِبل من  المقدمة األغذية •

  ممكن. وقت  أقرب  في  لها مخطط حفالت  بأي األمر/الوصي  ولي  إبالغ يجب  •

  أغذية. على  تنطوي التي  الدراسية الفصول مشاريع التدريس هيئة مع األمر/الوصي ولي  يراجع أن  يجب  •

  ال نعم بنفسه. الخاصة قرارته اتخاذ الثانوية أو  المتوسطة المدرسة لطالب  يمكن  •

 

   الحافلة

   الحساسية. من  الطالب  معاناة إلى  النقل وسائل تنبيه سيتم •

  ال نعم  الحافلة: متن  على  اإلبينفرين  بحمل الطبيب  من  أمر لديه الطالب  هذا •

   ____________)حدد( أخرى الخصر  زمةح الظهر حقيبة في: اإلبينفرين  على  العثور يمكن  •

  ال نعم   الحافلة: من  األمامي  الجزء في  الطالب  سيجلس •
 

  الميدانية الرحالت  إجراءات 

  ممكن. وقت  أقرب  في  الميدانية بالرحالت  األمر/الوصي  ولي  إخطار ينبغي  •

   المدرسة. ساحة خارج المدرسة برعاية نشاط أي في  اإلبينفرين  الطالب  يصطحب  أن  يجب  •

 ال نعم بأكملها.  الميدانية الرحلة  خالل المعلم مع االبتدائية المرحلة طالب  يبقى  أن  يجب  •

 ال نعم بأكملها. الميدانية الرحلة خالل  المعلم مع المتوسطة/الثانوية المرحلة طالب  يظل أن  يجب  •

 

  الكافتيريا

  الطالب. منها يعاني  التي  بالحساسية الكافيتريا ومضيفات  الطعام خدمة مدير تنبيه سيتم •

  الغذائية. للحساسية المسببة المواد على  للقضاء عليها الطعام بالحساسية المصابين  الطالب  يتناول التي  الكافيتريا طاوالت  تنظيف سيتم •

 ال نعم :بالحساسية صابين للم مخصصة طاولة على  الطالب  سيجلس •

 ال نعم :بالفصل محدد موقع في  طاولة على  الطالب  سيجلس •

 ال نعم :الكافتيريا في  الطالب  جلوس مكان  على  قيود توجد ال •
 

 لتوضيح  والثانوية( المتوسطة المرحلتين  )في  الطالب  تعريف رقم أو  االبتدائية( المرحلة )في  بهم الخاصة الحساب  بطاقات  استخدام الطالب  على  يجب 

 الوصول يمكن  لقائمة.ا من  الطعام اختيار على  األمور/األوصياء أولياء تشجيع يتم اإلنترنت. على  بالكافيتريا األطعمة قائمة تتوفر الحساسية. من  معاناتهم

  الويب. على  المدرسية والتغذية الغذاء خدمات  موقع على  األطعمة لمكونات  الكاملة القائمة إلى 
 

 

_________________________________________ __________________ 

  التاريخ األمر/الوصي ولي توقيع
 

_________________________________________ __________________  

 التاريخ المدرسة  ممرضة توقيع
 

_________________________________________ 

 المدرسة 

 

 صورة ضع

 هنا الطالب

 


