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تغذیة للتعلم
اربعة اسباب جیدة لشرب 

حلیب المدرسة
 توصیات رسمیة

 تشیر ادارة المواد الغذائیة إلى أن األطفال یمكن أن  یشربوا 
ربع لتر من الحلیب الخالي الدسم لتناول طعامهم  ویستفیدون 

من نصف اللتر الموصى به بقیة الیوم اقرأ  المزید على 
altomkost.dk

الكالسیوم والبروتین
یحتوي الحلیب على الكالسیوم والبروتین، وكالهما  

ضروري لنمو الطفل الطبیعي وتطور العظام

المعادن والفیتامینات
یحتوي الحلیب على مجموعة من المعادن والفیتامینات  التي 

تعتبر مهمة لألطفال.في الواقع، الحلیب هو أحد  األطعمة التي 
تحتوي على المواد المغذیة األكثر اختالفا  في نفس المنتج

الحلیب یجعل حقیبة الطعام أكثر اكتماال
 حقیبة طعٍام جیدة من الخبزالخشن والفواكه 

والخضروات یعطي - مع حلیب المدرسة  العدید من 
المغذیات الهامة التي یحتاجها  األطفال كل یوم كتغذیة للتعلم

حلیب المدرسة على الفیس بوك هو 
منتدى  لآلباء حیث یوجد مجال للحدیث 

عن الحلیب  والصحة

تابع حلیب المدرسة على الفیس بوك

 حلیب المدرسة لحقیبة 
الطعام هكذا تقدم طلب

AGRO FOOD PARK 13 · 8200 ÅRHUS N
TLF. 87 31 21 40
skolemaelk@mejeri.dk
skolemælk.dk
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حلیب بارد 
لحقیبة الطعام حلیب المدرسة هو نظام عملي یضمن حصول طفلك على الحلیب  احجز حلیب المدرسة االن

الطازج لحقیبة الطعام كل یوم
حلیب المدرسة له تعاًونا وثیًقا وجیًدا مع موظفي المدرسة، وهذا  

یجعل كل شيء ینجز في الحیاة الیومیة.نحن ممتنون لذلكُ

مسؤولي الحلیب في المدرسة 
یضمنون تعبئة الحلیب لكل فصل 

في حقیبة الحلیب

استراحة األكل!
یجلب التلمیذ المسؤول عن الحلیب 

حقیبة الحلیب ویحضرها إلى  
الفصل.في بعض المدارس یأخذ 

األطفال الحلیب بأنفسهم من الثالجة

یتم ذكر أول یوم حلیب لطفلك في وصل الشراء.یمكنك  إلغاء 
االشتراك أو تغییر حلیب المدرسة في أي وقت في  متجر الویب

اشتراك سهل وفرید 
عندما تقوم بالتسجیل في حلیب المدرسة، یمكنك اختیار طریقة 
الدفع التي تریدها.انت تدفع بطبیعة الحال فقط لألیام الدراسیة 

التي حددتها مدرسة طفلك، اختر بین:

خدمة الدفع
اشتراك مع خدمة الدفع الذي یسحب منك مرتین في  السنة

بطاقة الدفع 
اشتراك ببطاقة الدفع الذي یسحب منك كل ربع جزء من السنة

اُطلْب حلیب

من فقط 75
كرون كل شھر

اعتباراًمن١\١\٢٠١٨ 
یاخذ بالحسبان تغیرات 

االسعار

 وهكذا قُِدَم حلیب بارد لحقیبة 
الطعام بالعافیة!

 یقوم تاجر الجملة 
بتسلیم الحلیب إلى 

المدرسة-حیث یدخل السائقُ  
الحلیب على طول الطریق حتى 

الثالجة-وبهذا یبقى الحلیبدائماًبارد

 skolemælk.dk قم باالشتراك على
اختر اي حلیب یجب ان یحصل علیه 

طفلك، وكیف ستدفع

 ١.اذهب الى 
 skolemælk.dk

٢.اختر الحلیب المفضل 
لطفلك وادفع

٣. لقد بدأَت ـ من االن وصاعداًُ یقدم 
لطفلك حلیب بارد مع حقیبة  الطعام

مالحظة ! نحن 
نقدم حلیب خالي 
من الالكتوز ایضاً 

https://www.skolemaelk.dk/?utm_source=For%C3%A6ldreintra&utm_medium=For%C3%A6ldreintra%20pdf%20arabisk&utm_campaign=Skolestart_2018
https://www.skolemaelk.dk/?utm_source=For%C3%A6ldreintra&utm_medium=For%C3%A6ldreintra%20pdf%20arabisk&utm_campaign=Skolestart_2018
https://www.skolemaelk.dk/?utm_source=For%C3%A6ldreintra&utm_medium=For%C3%A6ldreintra%20pdf%20arabisk&utm_campaign=Skolestart_2018

