2nd October 2018
Dear Parent

World Food Day – 16th October 2018

World Food Day is a day of action dedicated to tackling global hunger. Held
annually on 16th October, people from around the world come together to
declare their commitment to eradicate worldwide hunger from our lifetime.
Events are organized in over 150 countries across the world, making it one of
the most celebrated days of the UN calendar. These events promote worldwide
awareness and action for those who suffer from hunger and for the need to
ensure food security and nutritious diets for all. The focus of the day is that
food is a basic and fundamental human right.
As part of our celebrations, we would like every student to come to school,
wearing their own national dress or that of Qatar. We will also be holding a
Sharing Picnic from 11:00 am, to which you are also invited to join in with.
We would like everyone to bring in a National Food from your country that can
be shared. Hot foods can be delivered to Kindergarten from 10;45, as we do
not have facilities to reheat food here.

Please be so kind as to provide a Name for the Food as well as a list of
ingredients.
Students will still need to bring their normal packed food and water bottles.
We do appreciate that some students may have allergies to certain foods and
therefore. If you are not able to attend and do not want your child to
participate or do not want your child to eat certain foods, please complete
the slip below indicating your preference and return it to your child’s
teacher.
Kind regards

Dr Karyn Trevers
Head of Cardiff International Kindergarten

Name of Student

Class

Name of Parent
 I want my child to participate
in the picnic
My child is
allergic to

Class teacher
 I do NOT want my child to
participate in the picnic
Signature of
Parent

 2أكتوبر 2018
أولياء األمور الكرام ،

اليوم العالمي لألغذية  16 -أكتوبر2018

اليوم العالمي لألغذية هو يوم عمل مخصص لمعالجة الجوع العالمي .يعقد سنويا في جميع أنحاء العالم
في  16أكتوبر  ،تجتمع فيه الجهات المعنية في كل بلد لتأكيد التزامها بالقضاء على الجوع في جميع
أنحاء العالم.
وتنظم بهذه المناسبة الفعاليات في أكثر من  150بلدا حول العالم  ،ما يجعل هذه المناسبة واحدة من
األيام األكثر شهرة في أجندة األمم المتحدة .هذه الفعاليات تركز على أن الغذاء حق أساسي من حقوق
اإلنسان.
كجزء من احتفاالتنا باليوم العالمي لألغذية ،نود من جميع الطالب إرتداء المالبس الوطنية لبالدهم أو
الخاصة بدولة قطر ،وندعوكم للمشاركة في نزهة ستقام في حديقة الروضة من الساعة 11:00
صباحا.
نود منكم إحضارنوع من األكالت الوطنية التي يمكن مشاركتها بين الجميع .يمكن إحضار األطعمة
الساخنة إلى الروضة الساعة  10:45صباحا حيث أنه ليس بإمكاننا إعادة تسخين هذه األطعمة.
يرجى كتابة إسم األكلة التي ستحضرونها مع توضيح مكوناتها.
كذلك يجب على األطفال إحضار طعامهم الخاص كالمعتاد وزجاجات المياه.

نحن نقدر أن بعض األطفال قد يعانون من حساسية لبعض األطعمة  ،لذلك فإن لم تتمكنوا من الحضور
وكنتم ال ترغبون في مشاركة طفلكم أو أنكم ترغبون في عدم تناول الطفل لبعض من األطعمة  ،يرجى
إكمال النموذج أدناه وإعادته لمدرسة طفلك.

نشكركم على تعاونكم

د .كارين تريفرز
مديرة روضة كاردف الدولية

_________________________________________________________

اسم الطالب

الصف

إسم ولي األمر
 أرغب في مشاركة طفلي في النشاط
المذكور
طفلي لديه حساسية من
األطعمة التالية

مدرسة الصف
 ال أرغب في مشاركة طفلي في النشاط
المذكور
توقيع ولي األمر

