
Alerji bilgileri
Aralık 2014’e kadar tüm gıda işletmelerinin her yemek için 14 Avrupa 
Birliği alerjeni ile ilgili bilgi verebilmesi gerekecektir. Web sitemizde 
tüm yemeklerimiz için bu bilgiler yer alacaktır. Daha fazla bilgi ve 
güncellemeler için lütfen www.myschoollunch.co.uk/enfield web sitesini 
ziyaret edin.

Bizimle iletişim...
Lütfen www.myschoollunch.co.uk/enfield web sitesini ziyaret edin.

Bu web sitesi, anne-babalar, çocuklar ve öğrenciler için olup, hizmet 
bilgileri ve haberlerinin yanı sıra güncel okul menüleri, haberler, yarışmalar 
ve bize yorumlarınızı iletme olanağı da içermektedir.

Facebook’ta bizi Beğenin. Bizi ‘Enfield School Meals’ adıyla bulabilirsiniz

Başka sorularınız varsa lütfen telefon edin: 020 8379 8833.

Enfield Yemek Hizmetleri, okul müdürlerine Okul Gıda Planı konusunda 
destek olacaktır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.schoolfoodplan.com web sitesini ziyaret 
edin

Güven duyabileceğiniz 
taze gıdalar...

Eylül 2014’te 
Başlıyor

www.enfield.gov.uk

Enfield School Meals

İlkokul çocuklarına ücretsiz 
okul yemekleri
[Infants’ free school meals]

Turkish



Neden çocuğum için okul 
yemeğini tercih etmeliyim?
Enfield Yemek Hizmetleri, sundukları 
yemeklerden büyük gurur duymaktadır. İşte 
çocuğunuz için en iyi seçeneğin okul yemeği 
olduğuna inanmalarının nedenlerinden sadece 
birkaçı.

Biliyor muydunuz?
• Enfield Yemek Hizmetleri, prestijli Soil Association’ın Bronz 

Yemek Hizmetleri Markası’nı kazanmıştır. Şimdi Gümüş ödülü 
almaya çalışıyoruz.

• Yumurtalar, serbest dolaşan tavuk cinsinden ve yerel 
kaynaklardandır.

• Meyve ve sebzelerimiz, mevsimlik ve yerli üretimdir. Örneğin, patates, 
salatalık, soğan ve biberlerimiz, Essex-Nazeing’den, elma ve armutlarımız 
ise Kent’tendir.

• Etlerimiz bir kasaptan olup, Britanya hayvan sağlığı standartlarına uygunluğu 
garantilidir (en azından Çiftlik Güvencelidir).

• Marine Conservation Society (MCS) “kaçınılması gereken 
balıklar” listesinde bulunan hiçbir balık servis edilmez.

• Menülerimiz, Hükümetin Beslenme standartlarına 
uygundur.

• Okul yemeklerimizin tümü, kalifiye personelimiz 
tarafından taze pişirilir.

• Düzenli olarak popüler vesileler ve Milli Müfredata 
uygun temalı günler ve tanıtım etkinliklerimiz vardır. 
Bu tür etkinlikler, öğrencilerin öğle yemeği saatlerinin 
eğlenceli hale getirilmesine yardımcı olur.

• Her gün etli ve vejetaryen seçenekler mevcut olup, başka diyet 
ihtiyaçları olan çocuklar için gerekli seçenekleri sunabiliriz, örneğin doktor 
raporuyla tıbben doğrulanmış alerjiler gibi.

Menüler, bilgiler, yarışmalar ve daha fazlası için lütfen www.myschoollunch.
co.uk/enfield web sitemizi ziyaret edin!

Bilmeniz gerekenler
Eylül 2014’ten itibaren Hazırlık, 1 ve 2. Sınıflardaki 
tüm öğrenciler anne -baba ya da veliye hiçbir 
maliyeti olmaksızın okul yemeği alabilecekler*. 
Enfield’in okul yemekleri sağlıklı, lezzetli, 
sosyal nitelikli ve eğlencelidir. Çocuğunuz ya 
da çocuklarınız için okul öğle yemeğini tercih 
etmeniz, bu hizmeti aldığınız takdirde yılda 
yaklaşık £400 tasarruf etmenizi sağlayacaktır

Ücretsiz yemek alsın ya da almasın, çocuğunuz 
Hazırlık, 1 ya da 2. Sınıftaysa yine de formu doldurup, 
Ücretsiz Okul yemekleri için çocuğunuzun kaydını** 
yapmanızda gerçekten büyük yarar vardır. Böylelikle, okulun 
çocuğunuzun eğitimi için ek para (“Öğrenci Primi”) alması sağlanmış olacaktır.

Çocuğum yine paketlenmiş öğle yemeği 
getirebilir mi?
Evet getirebilir, ama biz yine de onun okul öğle yemeğini bir denemesini teşvik 
ederiz. Bu, hem ona çeşitli ve dengeli bir diyet sunacak, hem de size vakit ve 
nakitten tasarruf sağlayacaktır.

3 ila 6. sınıflardaki çocuklarım ne olacak?
Aileniz belirli sosyal yardımlar alıyorsa ya da düşük gelirliyse, 
diğer çocuklarınız da ücretsiz okul yemeğine hak kazanabilir. 
Başvurmakla hiçbir şey kaybetmediğiniz gibi, paradan 
tasarruf edebilirsiniz ve okul da çocuğunuzun eğitimi 
için ek fon alır. Hak kazanıp kazanmadığınızı ve nasıl 
başvurulacağını öğrenmek için:

• Çocuğunuzun okuluna sorun
• Web sitemizi ziyaret edin: www.enfield.gov.uk
• Ya da Öğrenci Sosyal Yardım Hattına telefon edin: 

020 8379 5367 (8:30-12:00, 14:00-16:00).

*Eylül 2014’ten itibaren okul yemeği almayan öğrenciler için 
alternatif olarak nakit para verilmeyecektir.

**Henüz formu doldurmadıysanız, lütfen çocuğunuzun okuluna sorun ya 
da Öğrenci Sosyal Yardımlar hattına telefon edin: 020 8379 5367.

BRONZE


