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 Dacke 7-9 لصفوف طلب الطعام أثناء التعلم عن بعد لـ
 

،   Dackeskolanالغداء في مطابخنا ( طلبأیًضا بفرصة االعدادیة من اآلن فصاعًدا ، یتمتع الطالب في المدرسة 
Trojaskolan  ،Urshultskolan  ،Lindegården  ،Väckelsångsskolan  ،Konga Allhus   مطبخ ،
Älmegården  مطبخ ،Solängen   مطبخ ،Örnens  في البلدیة. للحصول على وجبة الغداء ، یحتاج الطالب إلى اإلبالغ (

عبر الخدمة اإللكترونیة عن المكان الذي یرید استالم غدائھ وأي األیام. یمكنك طلب الغداء حتى یوم الخمیس من األسبوع السابق  
یوم   24.00، من الممكن الطلب حتى الساعة  2تتاح للمطابخ الفرصة للتعامل مع الطلبات. بالنسبة للطلبات في األسبوع  لكي

 األحد. 
 

 المعلومات التالیة متوفرة على الخدمة اإللكترونیة: 
 sryd.se/oversikt/overview/199https://minasidor.ting 
 

. ھنا  Wasaskolanثانویة في المدرسة ال  الب أو ط Dackeskolanفي  9-7في الصفوف  على الطالب  یسري طلب الطعام 
تقوم بالتسجیل إذا كنت ترغب في الحصول على غداء في أحد المطابخ المدرسیة االختیاریة في الخدمة اإللكترونیة خالل فترة التعلیم  

 . ن بعد ع
 

. إذا كان لدیك نظام غذائي خاص ،  .här . لرؤیة القائمة ، انقر ھناTingsryd" حسب قائمة طعام بلدیة 1اء دالغداء المقدم ھو "غ
 ذلك في الخدمة. فیجب علیك ذكر 

باستثناء  الذي بعده, بوع للطلبات لألس  یومآخر  و ھ 24.00یتم تقدیم الطلب لمدة أسبوع واحد في كل مرة ویوم الخمیس الساعة 
تاخذ  ینایر. من الممكن اختیار األیام التي ترید تناول الغداء فیھا. من المھم أن  10ھو األحد  یومیكون آخر حیث  2الطلبات لألسبوع 

 غدائك لمدة یومین متتالیین ، فسیتم حذف طلب األسبوع بأكملھ. اخذت إذا لم تكن قد و ،  اذا كنت قد طلبتھغدائك 
 

 برنامج الطلبات حسب الجدول التالي:  یكون
 ینایر. 10ینایر الى  4من السنة یكون بین  2طلب الغداء لالسبوع رقم 
 ینایر.  14ینایر الى  11من السنة یكون بین  3طلب الغداء لالسبوع رقم 

 
في  خارج المطبخ  . یتم التقاط الطعام  13.00 -  11.00بین الساعة  یتم الحصول على الغداء في المطبخ في المدرسة التي تختارھا   

ویجب اظھار التاكید الذي حصلت علیھ عند الطلب في الخدمة  رصیف التحمیل في جمیع المطابخ. یتم استالم الغداء شخصیًا 
 االلكترونیة. 

 

 فیمكنكم التواصل مع:    E-tjänstenاذا كان لدیكم اي استفسار عن الخدمة االلكترونیة 

Ann Mattson 

Ann.mattsson@tingsryd.se 
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