Important Letter about Foods for our Cultures

رسالة هامة حول يوم أطعمة حضاراتنا

April 11, 2018 2018 ،) آبريل (نيسان11

جانب أولياء أمر الطلبة

Dear Parent/Guardians,
We will be celebrating our cultural diversity in
our social studies classroom, during your
child’s class period by sharing our favorite
foods! We will have the “Foods of Our
Cultures” Day on Wednesday, April 18,
2018. This is a day students may bring in a
favorite dish to share with their classmates.
Students that want to bring in food only need
to bring in enough for their fellow classmates
to sample.

سنقوم باإلحتفال بتنوعنا الحضاري في حصة العلوم

This letter is to inform you that we have
students in your child’s classroom who
have severe food allergies to peanuts,
pistachios,
and/or
cashews.
It
is
EXTREMELY important that there is strict
avoidance to any dish that contains peanuts,
pistachios and/or cashews in order to
prevent a life-threatening allergic reaction. We
are asking your help to provide the students
with a safe school environment. Any exposure
to peanuts, pistachios, and/or cashews may
cause a life-threatening allergic reaction that
requires emergency medical treatment. To
reduce the chance of this occurring, we are
asking that you DO NOT send in any dish
containing peanuts, pistachios and/or
cashews.

وتهدف هذه الرسالة إلى تنبيهكم بأن بعض الطالب في

In order for the all the students to enjoy this
great day, the above guideline MUST be
followed. If a dish comes to the classroom
with peanut, pistachios or cashews it will
not be shared or even be allowed to enter
the classroom. We cannot put any of our
students are a risk.

إبنتكم وذلك عبر مشاركة/اإلجتماعية في صف ولدكم
 لذلك سنحيي يوم "أطعمة حضاراتنا" يوم.أطعمتنا المفضلة
 ويمكن للطلبة.2018 ،) آبريل (نيسان18 األربعاء الواقع في
في هذا اليوم أن يحضروا طعامهم المفضل لمشاركته في
 وعلى الطالب الراغبين في إحضار أي.الصف مع زمالئهم
. أن يكتفوا بكمية مناسبة لصفهم فقط ال غير،طعام

إبنتكم لديهم حساسية بالغة ومفرطة للفول/صف ولدكم
 لذلك فإن. أو الكاجو، الفستق الحلبي،)السوداني (الفستق
التجنب المطلق لألطعمة التي تحتوي الفول السوداني
 أو الكاجو أمر بالغ األهمية، الفستق الحلبي،)(الفستق
وذلك لتجنب أي حساسية قد تشكل خطرًا على حياة أي من
 إننا نطلب منكم توفير بيئة مدرسية آمنة لطالبنا.الطلبة
 إن أي تعرض للفول السوداني.وأوالدكم وبناتكم
 أو الكاجو يمكن أن يؤدي إلى، الفستق الحلبي،)(الفستق
، لذلك.حساسية مهددة للحياة وتتطلب عالجًا طبيًا طارئًا
 نكرر طلبنا بأن ال ترسلوا أية،ومن أجل تجنب حدوث ذلك
 الفستق،)أطعمة تحتوي على الفول السوداني (الفستق
. أو الكاجو،الحلبي
يجب اإللتزام بهذه التوجيهات بهدف أن يستمتع جميع
 ولن نسمح بمشاركة أي طعام.الطالب بهذا اليوم العظيم
، الفستق الحلبي،)يحتوي على الفول السوداني (الفستق
 إذ ال يمكننا، أو حتى بإدخاله إلى غرفة الصف،أو الكاجو
.تعريض أيٍ من طالبنا وطالباتنا ألي خطر

We appreciate your support of these  أما.نشكركم ونقدر لكم دعمكم وإلتزامكم بهذه التوجيهات
guidelines. Please contact me if you have any
. فيمكنكم اإلتصال بي،إذا كانت لديكم أية أسئلة
questions.
Thank you,
Christine Schulkey and Kate Ulfers كريستين شالكي و كايت آلفرس

.ً شكرًا جزيال

