SWAHILI

DeKalb County School District
DEPARTMENT OF EXCEPTIONAL EDUCATION AND SUPPORT SERVICES
5839 Memorial Drive
Stone Mountain, Georgia 30083
(678) 676-1800
Faksi (678) 676-1888
Mtoto aliye hapa chini ni mshiriki katika moja ya mipango ya lishe ya shule ya Idara ya Kilimo ya Marekani (USDA).
Kanuni za USDA 7CFR Sehemu ya 15B zinahitaji kibadala au marekebisho kwa vyakula vya mpango wa lishe ya shule kwa
watoto ambao ulemavu huzuia mlo wao na zinauniwa na taarifa iliyotiwa saini na daktari aliyeidhinishwa. Mizio ya chakula
ambayo inaweza kusababisha athari kali ya kutishia maisha (anaphylactic) inaweza kukidhi ufafanuzi wa "ulemavu.”
Makuu wa chakula cha shule anaweza kirimu mwanafunzi mwenye hitaji ya chakula maalum cha jeraha ndogo ambaye
ameauniwa na taarifa iliyotiwa saini na mkuu wa matibabu aliyetambulika (daktari, msaidizi wa daktari au muuguzi).
Mkuu wa chakula cha shule anaweza chagua kutoa kibadala cha maziwa kupatikana kwa wanafunzi wenye hitaji ya chakula
maalum cha jeraha ndogo, kama vile kutostahimili maziwa au imani za kitamaduni au za kidini. Ikiwa mkuu wa chakula cha shule
hufanya vibadala vipatikane, kibadala cha maziwa lazima kifikie viwango vya virutubishi vilivyotajwa katika kanuni. Ikiwa
kinapatikana, hii itaonyeshwa katika Sehemu ya 2. Mkuu wa matibabu anayetambulika (daktari, msaidizi wa daktari, au muuguzi)
anaweza kukamilisha sehemu hii.

UIDHINISHAJI WA DAKTARI NA MZAZI KWA MALISHO YA MDOMO NA/AU
MALISHO YA NELI
Mwaka wa Shule 20____ hadi 20____
JINA LA MWANAFUNZI:

TAREHE:

TAREHE YA KUZALIWA:

SHULE:

UGONJWA:
Tafadhali jaza maswali yafuatayo ili tuweze kushughulikia mwanafunzi kwa usalama na inavyofaa.

I.

Chakula kilichopendekezwa na daktari:
Hakuna chochote kwa kinywa (NPO)
Kwa kinywa (PO) Aina ya chakula:
Mara kwa mara
Imekatwa
Rojo ya matunda-onyesha asili hapa chini
Nafaka ya Mtoto
Vyakula Vilivyopondwa vya Mezani
Vyakula vya Kawaida vya Mezani

Viowevu:
Mara kwa mara
Nzito
Kama ni nzito, uzito gani?
Nekta
Asali
Kitindamlo
Vyakula vya Watoto vya Hatua ya 1
(nyororo)
Vyakula vya Watoto vya katika Hatua ya 2
(kipande kidogo)
Vyakula vya Watoto vya katika Hatua ya 3
(kipande kinene)

Kijalizo kwa chakula cha shule
Vyakula ngumu kupitia kinywa pekee
Viowevu kupitia neli-G
Kulishwa kupitia neli
Jina la Fomyula
Fomyula yenye thamani sawa na kirutubishi inaweza kubadilishwa?
Kiasi cha kila chakula
Wakati wa kulishwa
Kiasi cha maji
Kiasi cha maji ya kufoka

Ndiyo

La

SWAHILI
II. Aina ya Chakula:
Kidonge Polepole
Tona
Sukuma
Ikiwa kusukuma, ni nini kilichowekwa
III. Utafiti wa kumeza umekamilka? Ndiyo La
Ikiwa ndiyo, tafadhali ambatisha ikiwa inapatikana.

(Chora Mduara Moja)

IV. Omba kibadala cha maziwa kwa ajili ya hitaji ya chakula maalum cha jeraha ndogo

 Shule/wilaya ya shule hutoa Maziwa ya Laktosi ya Bila malipo kama mbadala kwa
wanafunzi wenye jeraha ndogo au mahitaji mengine ya chakula maalum wakati Sehemu ya IV
imejazwa na Mkuu wa Matibabu na imeidhinishwa na shule/wilaya ya shule. Maji inapatikana
kwa wanafunzi wote.
Je, mtoto huyo ana matibabu ya jeraha ndogo au hitaji la chakula maalum ambayo inazuia ulaji wa
maziwa ya kiowevu?
Ndiyo



La



Andika matibabu au hitaji ya chakula maalum (k.m laktosi ya kustahimilika au imani za kitamaduni
au za kidini):
Saini ya Mkuu wa Matibabu au Mzazi/Mlezi:
Tarehe:

V. Ya kujazwa na Daktari/Mkuu wa Matibabu
Mtoto huyo ana ulemavu? Ndiyo 
La 
Ikiwa ndiyo, tafadhali taja ulemavu na elezea shughuli kuu za maisha zilizoathiriwa na
ulemavu huo.
Je, ulemavu wa mtoto huathiri mahitaji yake ya lishe au chakula? Ndiyo



La



Ikiwa mtoto hana ulemavu*, je, mtoto ana mahitaji maalum ya lishe au chakula?
Ndiyo 
La 
(*Maafikiano haya ni ya hiari kwa shule kutoa)
Ikiwa ndiyo, tafadhali taja matibabu au hali nyingine maalum ya chakula ambayo huzuia
chakula.

Ulemavu/Mahitaji Maalum ya Kuhusu Chakula
VI. Uthibitishi/Tahadhari na/au Mizio cha Chakula, orodhesha yoyote ya vyakula
maalum vya kuondolewa: (ya kujazwa na Daktari/Mkuu wa Matibabu)
Andika orodha vyakula vyovyote vya kubalishwa (vibadala haviwezi kuandaliwa isipokuwa
sehemu hii imejazwa)

Daktari/Mkuu wa Matibabu Jina Lililoandikwa, Anwani, Nambari ya Simu ya Ofisi

Saini ya Daktari/Mkuu wa Matibabu

Tarehe

Saini ya Mzazi/Mlezi

Tarehe
Taasisi hii ni mtoa fursa sawa.

