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Zürich, ஆகஸ்ட் 2022
பாலர் பள் ளி (pre-school) குழே் வதகளின் அவனத்து தபற் சறார்கள் மற் றும் ேட்டப் பூர்ை
பாதுகாப் பாளர்களுக்கு அனுப் பப் படும் கடிதம்

பாலர் பள் ளி மற் றும் பள் ளிக்கான
சிற் றுண்டி ஆசலாேவன
அன் பார்ே்த தபற் சறார்கசள/பாதுகாப் பாளர்கசள
பள் ளிக்கூடம் ேமது குழே் வதகளிடம் அசேக காரியங் கவள ைலியுறுத்துகிறது. அைர்கள்
விவளயாடுகிறார்கள் , படிக்கிறார்கள் , அைர்கள் கைனம் தேலுத்த சைண்டும் மற் றும்
இைற் வற தேய் ைதற் காக அைர்கள் ேிவறய ேக்திவயப் பயன் படுத்த
சைண்டியதிருக்கிறது. ஒரு ஆசராக்கியமான சிற் றுண்டிவய காவல உணைாக
ைழங் குங் கள் மற் றும் காவலயில் உங் கள் குழே் வத ஆசராக்கியமாகவும்
சுறுசுறுப் பாகவும் இருக்குமாறு பார்த்துக் தகாள் ளுங் கள் .
புதிதாக ைடிைவமக்கப் பட்ட எங் கள் வகசயட்டில் ஆசராக்கியமான மற் றும் பிரபலமான
சிற் றுண்டிவய தயாரிப் பதற் கான பல சயாேவனகள் உங் களுக்கு
தகாடுக்கப் பட்டுள் ளது. எே்த பருைத்தில் எே் த பழங் கள் என் பவத பின் புறம்
காண்பிக்கிறது. உங் கள் குழே் வத என் ன ோப் பிட விரும் புகிறது என் று
அைனிடம் /அைளிடம் சகட்பது சிறே்தது.
இனிப் பு தானியத் துண்டுகள் , மிட்டாய் , முறுக்குகள் மற் றும் இனிப் புப் பானங் கள்
ஆகியவை சிற் றுண்டிக்கு உகே் தவை அல் ல. ேர்க்கவரப் தபாருட்கள் அைர்களுவடய
பற் கவள பாதிப் பது மட்டுமின் றி, குவறைான ேக்திவயசய தகாடுக்கிறது.
பள் ளி மருத்துை சேவைகள் பிரிைானது பள் ளியில் உங் கள் குழே் வதக்கான ேமே்சீரான
மற் றும் குழே் வதக்கு ஏற் ற ஊட்டே்ேத்வத உறுதிப் படுத்த ஆசராக்கியமான மற் றும்
ேிவலயான ஊட்டே்ேத்து ைழிகாட்டுதல் கவள உருைாக்கியது. ஜுர்ேர் ஸ்குல் ஃதபல் ஜின்
தீர்மானத்தின் படி, ஜூரிே் ேகரில் உள் ள அவனத்து ததாடக்கப் பள் ளிகளுக்கும் இவை
தபாருே்தும் . ஊட்டே்ேத்து ைழிகாட்டுதல் கள் மற் றும் இன் னும் ேிவற சுைாரஸ்யமான
தகைல் கவள பின் ைரும் தளத்வத பார்வையிட்டு ஆன் வலனில் தபற் றுக் தகாள் ளலாம்
www.stadt-zuerich.ch/schularzt.
உங் கள் குழே் வதகள் பள் ளியில் சேரத்வத தைற் றிகரமாக தேலவிடவும்
ஆசராக்கியமாக இருக்கவும் ைாழ் த்துகிசறாம் !
அன் புடன் ,

கிளாசட ஹூனால் டு
பள் ளி சுகாதார சேவைகள் இயக்குேர்
Begleitbrief Znüni-Tipps tamilisch

