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MÖNSTERÅS KOMMUN

ANSÖKAN OM SPECIALKOST

Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS

ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ i förskola och skola

0499-170 00, kommun@monsteras.se

ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﻤﺪرﺳﺔ

__________ اﻟﺘﺎرﻳﺦ Datum/

Lämnas till skolsköterska/personal på förskola.

اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﻤﺮﺿﺔ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

اﻟﻄﻔﻞ Barn/
اﻟﻜﻨﻴﺔ

Efternamn/

اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻹﺳﻢ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

Telefon/

اﻟﻤﺪرﺳﺔ  /اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺴﻢ  /اﻟﺼﻒ

Avdelning/klass

اﺳﻢ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو

اﻟﻜﻨﻴﺔ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

Personnummer/

Förskola/skola

اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ Ange förskola/skola

أوﻟﯿﺎء اﻷﻣﻮر
Efternamn/

Vårdnadshavare/
اﻹﺳﻢ

Telefon/

Förnamn/

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

Förnamn/

Personnummer/

اﻹﻳﻤﻴﻞ

E-postadress/

اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻜﻨﻴﺔ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ

Ort/

Efternamn/

اﻟﻬﺎﺗﻒ

Postnummer/

اﻹﺳﻢ
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ

Telefon/

Förnamn/

Personnummer/

اﻹﻳﻤﻴﻞ

E-postadress/

اﻟﻌﻨﻮان
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

Ort/

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻏﻴﺮ أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر

ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻌﻪ دواء ﻟﻤﺮض اﻟﺴﻜﺮي إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ /
اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﺒﻴﺐBarnet har utretts av läkare/

Adress/

Postnummer/

Kontaktperson om annan än vårdnadshavare/

ﺳﺒﺐ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
اﻟﻄﻔﻞ Barnet har med sig medicin för sin diabetes till skolan

Adress/

اﻟﺨﺎﺻﺔ Skäl till specialkost/

اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪه ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮي Barnet har diabetes/
اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ Barnet har födoämnesallergi/

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﻈﺮ اﻟﻰ monsteras.se/gdpr
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اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ Allergi och intolerans/
اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ Livsmedel som ska uteslutas ur kosten på grund av födoämnesallergi./
اﻟﻔﻠﻔﻞ Paprika/

اﻟﺪﺟﺎج Kyckling/

اﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎت Baljväxter/

دﻗﻴﻖ اﻟﺠﺎودار Råg/

اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت Laktos/

اﻟﺤﻤﻀﻴﺎت Citrusfrukter/

ﻣﺄﻛﻮﻻت ﺑﺤﺮﻳﺔ Skaldjur/

اﻟﻠﻮز Mandel/

اﻟﺴﻤﻚ Fisk/

ﺑﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺼﻮﻳﺎ Sojaprotein/

ﺑﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺤﻠﻴﺐ Mjölkprotein/

ﻟﺤﻢ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ Fläskkött (gris)/

اﻟﺒﻨﺪورة Tomat/

اﻟﺠﺰر Morot/

اﻟﻘﻤﺢ Vete/

اﻟﻠﺤﻮم)ﻟﺤﻢ اﻟﺒﻘﺮ ,اﻟﻌﺠﻞ()Nötkött (ko, kalv

اﻟﺒﻴﺾ Ägg/

اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ  /اﻟﺘﻮتFrukt/bär, ange typ:
اﻟﻐﻠﻮﺗﻴﻦ Gluten/

اﻟﻤﻜﺴﺮات أﻛﺘﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎNötter, ange typ:

اﻟﻔﻮل اﻟﺴﻮداﻧﻲ Jordnötter/
ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﻫﻮAnnat, ange vad :

اﻷﻋﺮاض وردة
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻋﺮاض ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﻔﻌﻞ Symtom och reaktion /

Vilka symtom får barnet vid en reaktion?/

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺪى ردة اﻟﻔﻌﻞ

Det finns behov av att förvara akutmedicin i närheten av köket

ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد دواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﻄﺒﺦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

Hur fort kommer reaktionen?/

Barnet har med sig akutmedicin för sin allergi till

اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻨﺪه اﻟﺪواء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ

skolan

ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

Vilka åtgärder måste vidtas vid en reaktion?/

أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺧﺮى

Eventuella övriga upplysningar/

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﻈﺮ اﻟﻰ monsteras.se/gdpr
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اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ)ﻳﺠﺐ داﺋﻤﺎ أن ﻳﺮﻓﻖ(

)Läkarintyg (ska alltid bifogas

Bilagor/

)Foto på barnet (för att säkerställa att ditt barn får rätt kost

ﺻﻮرةﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻃﻔﻠﻚ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ

اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

Underskrifter/

اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻮح Namnförtydligande/

اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ Datum och underskrift (vårdnadshavare)/

اﻹﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿﻮح Namnförtydligande/

اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﻊ وﻟﻲ اﻷﻣﺮ Datum och underskrift (vårdnadshavare)/

اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ وﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﻈﺮ اﻟﻰ monsteras.se/gdpr

