To the Parents of Pupils in Primary
Dear Parents,
At Latifa School for Girls, we work hard to teach pupils healthy eating habits at
school. To support this goal, and protect pupils with food allergies, we have
revised our school menu with an emphasis on fresh produce, foods which are low
in sugar and fat and do not contain nuts. The menu aims to provide a balanced diet
over each week.
On occasions during the year, most notably on pupils’ birthdays and other family
celebrations, parents have generously sent cakes, sweets and chocolates to school
for pupils to share; however, in line with our healthy eating policy, and our concern
for pupils who have allergies, we must advise you not to send any food items to
school, unless prompted by school. Should we receive food as gifts we will
unfortunately have to arrange for these to be returned.
Following a previous initiative from the Student Council, we enjoy a Bring a Lunch
Box Day every Thursday. Pupils should bring their own lunch box containing
sufficient food for both break times. This food should be provided for your daughter
only and should represent a balanced diet. Please refer to the flyer on the
requirements here.
Pupils will also be required to bring in their Healthy Lunchbox on any Educational
Visits and special events days. You will be reminded about this as events occur.
We would like to remind you of the school policy on healthy eating. Please ensure
lunch boxes do not contain sweets or fizzy drinks, sugary drinks or nuts. If your
daughter brings an unhealthy item of food in her lunchbox, we will return it in the
lunchbox with a sticker on saying “I am an unhealthy choice”. We will also put
another sticker in her planner saying “Your daughter’s lunchbox contained an
unhealthy choice of food today”.
We greatly appreciate your support and co-operation in this matter.
Yours sincerely,

MS.DEBRA FORSYTH

Mrs. Barbara Heaton

Principle

Head of Primary

السادة أولياء أمور طالبات المرحلة االبتدائية /الكرام
تحية طيبة وبعد،
تب ذ ج يعيذذع مالعذذي مد سذذل دة ذذة التيقذذة الجبدذذيد علذذيةل ياذذدلع الاعجذذيذ مالبدذذيد مالعذذي مد مال م يذذة ماللذذحية وماليذذجيعة سذذل
مالعدة ة .الاحقيق لذ م مالاذذدم وةعي ذذة طيالبيتدذذي ذذع مالحيي ذذية مالديتنذذة ذذع معذذف م طععذذة ،سقذذد ععدذذي باعذذد

مالعدة ذذية مالعحاة ذذة جذذا دانذذيد طيميذذة وةطععذذة عجيجذذة مالي ذ ال ومالذذدلةى ومالاذذل  .تحاذذة

مالقي عة إالا تةسيال نظي غ م ل اةممى خمج م

عي عذذة مالتعذذي

جذذا مالع ي ذالمد .وتاذذدم ل ذ

بةع.

سذذل مالعد ذذد ذذع مالعدي ذذبيد جذذا ذذدمة مالعذذي  ،وخيصذذة سذذل ة يذذي

ذذيم مالتيالبذذيد ،قذذة ةواليذذيم م ذذةة ،م ذذال اذ مالععاذذة ،

مإة ذذيج مال ع ذذل ومالحجة ذذيد إال ذذا مالعدة ذذة .ونح ذذع ،و ذذع دتج ذذق ذذعيدي الاع ذذنيع مالتيالب ذذيد ج ذذا تد ذذيوج م طعع ذذة مالل ذذحية
وةالصدي وملاعي دي ميالتيالبيد مالمتل عينيع ع مالحيي ية ،نالية د إة يج ة ةطععة إالذذا مالعدة ذ ة ناي يذذي ،ذذي الذذذ تجذ
ع عب مالعدة ة  .وسل ةيج وصجادي ة

ع ةطععة كادم ي ،دضتال آ قيع إل ي تاي إالا مالعدزج.

بدذذيم جذذا مالعب ذذي ة ماليذذيمقة ذذع عب ذ سال ذذق نج ذ

مالتيالبذذيد مالخيص ذذة مإةضذذية ةقيبذذة مالتع ذذي مالخيصذ ة ميالتيالب ذذة ك ذ

خعذذي  ،جذذا مالتيالب ذذيد إةضذذية طعذذي ص ذذحل وسذذق نظ ذذي غ ذ م ل ا ذةممى و حا ذذة

و ةم ةى ل م مالتعي

ذذة

جذذا كعيذذة كيسي ذذة القاالتذذل م .ذذاالمةة،

خللي .بدا ذ سقط .اليا مالاليةع إالا دعةة اتجبيد مالتعي ماللحل.

نة ةى ن كالكذ مييي ة مالعدة ة ةةج مالتعي ماللحل ،ال م نالية د ذ مالحذذالع جذذا ذذد إة ذذيج مالحجة ذذيد ةو مالععذذالوبيد
مال يم ة ةو مالع يذالمد ذذع طعذذي مبدذذا ذ .إذم ةةضذذالد مبدذذا ذ طعي ذذي غيذذال صذذحل مخذ ةقيبذذة مالتعذذي مالخيصذذة باذذي ،ذذدقة
مإ ي ت ذ

ذذع و ذذع جلذذق جي ذ حع ذ

بذذية أ ةنذذي مخايذذية غيذذال صذذحلأ .كعذذي دضذذع جلذذقي آخذذال مخذ

ق التاذذي حع ذ

بية أمةاةد ةقيبة مالتعي مالخيصة ميبدا ذ مخايي مة غيال صحل ع مالتعي مالية أ.
نع ال

ع ذ الدي وةيع تعيون ذ عدي سل ل م م ال.

وتقضجةم مقبةج سي ق م.ةا مال ،
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