
平成２７年１２月 
Sa mga magulang保護者 様                   Heisei (Taon)  (Buwan)  

 豊 橋 市 教 育 委 員 会 

Tamang correspondence para sa batang may Food allergy 
食物アレルギーを有するお子様への対応について  

 

Marami pong salamat sa inyong pakikipagtulungan sa mga aktibidad ng paaralan. 

Isa sa problema na hinaharap sa larangan ng kalusugan ay ang mga batang may sakit na Allergy. Sa isang 
pagkakamali ay maaaring mawala ang isang buhay kaya gumawa ng “Food allergy correspondence Policy” ang 
bansa ng Marso 2015 para maiwasan ang ganitong aksidente. 
 Dito sa ating munisipyo ay nagtutulungan ang lahat para masigurado ang kaligtasan at mapayapang 
pamumuhay ng maga bata sa paaralan sa pamamagitan ng pagsunod ng procedure na nakasaad sa ibaba kaya 
inaasahan namin ang inyong pang unawa at kooperasyon.   

 

I.  Basic Policy ng correspondence pag may Food allergy 食物アレルギー対応の基本方針 

1. Ang kaligtasan ang pangunahing mahalaga 安全が最優先 

  “Siguraduhin ang kaligtasan” ang unang pangunahing mahalaga sa pamumuhay sa paaralan. Para  

maisagawa ito ay susundin ng Toyohashi Board of Education ang proseso ng correspondence III na 

nakalagay sa ibaba at hindi kami makakasunod sa request ng bawat isa kaya sana ay maunawaan 

ninyo ito.  
 

2. Isumite ang 「学校生活管理指導表Gakkou seikatsu kanri shidou hyou」The School Life Guidance and Management Form  
  「学校生活管理指導表」の提出 

Mahalaga ang "Gakkou seikatsu kanri shidou hyou”(o “Kanri shidouhyou” para masigurado ang ligtas na 

pamumuhay sa paaralan.  Sa “Kanri shidouhyou” ay nakalagay ang diagnosis ng doctor at ito ang magiging 

basihan sa paggawa ng correspondence.  

Isasagawa ang Food allergy correspondence (Consideration at management) base sa  “Kanri shidouhyou” 

kaya siguraduhin na isumite ito kapag may pagaalala sa kondisyon ng bata tungkol sa Food allergy. 

  
 

3.  Pakikipag usap sa magulang 保護者との面談 
Magdedesisyon ang paaralan at paguusapan sa “Food allergy correspondence committee” kung gagawa 

sila ng ispesyal na correspondence para sa bata depende sa resulta na pakikipag usap sa magulang at sa 

nakasaad sa “Kanri shidouhyou” 
 

II.  Ang proseso bago maisagawa ang Food allergy correspondence 
食物アレルギー対応実施までの流れ 

Survey tungkol sa Food allergy (Lahat) 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ調査（全員） 

Sasagutan kung ano ang situwasyon at kung kinakailangan ba ng correspondence para sa bata  

 
Pagsulat sa “Gakkou seikatsu kanri shidou hyou” The School Life Guidance and Management Form 

学校生活管理指導表の記載 

Makakatangap ng Form ng  
“Gakkou seikatsu kanri shidou hyou” 

mula sa paaralan 

Magpakonsulta sa Ospital at ipa 
Fill-up ang form 

Isumite ito sa paaralan bago ang 
takdang araw 

 

Pakikipag usap sa paaralan 学校での面談 

Makikipag usap sa guro base sa nakalagay sa “Kanri shidouhyou” at kung ano ang nais na correspondence  

 

Food allergy correspondence committee(Sa loob ng paaralan) 校内食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応委員会 

Paguusapan at magdedesisyon ang paaralan base sa impormasyon sa pakikipag usap sa magulang 

 

Pagkumpirma sa Food allergy correspondence 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応について確認 

Ikukumpirma at lilinawin ang gagawin na correspondence ng paaralan  

 

Paguumpisa ng Food allergy correspondence 食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応開始 

  



III. Food allergy countermeaure na isasagawa sa paaralan 
学校における食物アレルギーへの対応  
 

1. Sa oras ng pagkain ng School lunch 学校給食での対応 

Sa paaralan ay sisiguraduhin na kumpletong aalisin ang pagkain na sanhi ng Allergy. Kahit nakakakain ng 

konti ay hindi mai-a-adjust ang dami. 

① Klase ng correspondence 対応の種類  

 Pag-alis sa pangalawang main dish (ulam) 副食（おかず）除去対応 
 

  Sa kasalukuyan 現在の対応                                         Bagong paraan 今後の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※Ituro sa inyong anak ang tamang gagawin kapag may pagkain na sanhi ng allergy para 

siya ay maging aware dito. 

 Countermeaure na pagtangal ng ulam 単品の除去対応 
 Hindi na ihahain sa pagkain ng bata ang may sanhi ng food allergy.(Gaya ng hindi nilulutong 

prutas, dessert at gatas)  (Pati ang plato o lalagyan nito ay wala rin) 

※kapag hindi iinom ng gatas ay isulat sa form na “Inryō Gyūnyū no Teikyō Chūshi Shinseisho”. 

 Egg free correspondence food 卵除去食対応 

Ihahain namin ang pagkain na walang halong itlog. Mag fill –up ng “Tamago Jokyoshoku 

Shinseisho” (Application form for Egg free food ) 
 

 

 

 

＜ Paki usap para sa pag-alis ng allergen source  アレルゲン除去に伴うお願い ＞ 

 Magdadala ng Baon araw araw(KANZEN BENTO) 完全弁当 

Kapag talagang maselan ang kondisyon ng allergy na bata ay hindi na kayang mag 

correspondence ang paaralan kaya ipinapakisuap na magdala ng Baon araw araw.  

 Partial na Baon (ICHI BU BENTO) 一部弁当 
Kapag may MENU na sanhi ng allergy ay maaaring magdesisyon ang magulang at magpadala 
ng baon sa araw na iyon. 

② Bayarin sa school lunch 給食費の取り扱い 

 Hindi sisingilin ng School lunch fee kapag nagdadala ng baon araw araw  (KANZEN BENTO)  

 Kapag hindi umiinom ng gatas ay ibabawas ito sa singilin 
 Sa ibang paraan ay hindi na maibabawas ang bayad ng school lunch. 

 

2. Countermeaure hindi lang sa oras ng School lunch 学校給食以外での対応 
Hindi lang sa School lunch gaganapin ang correspondence sa batang may Food allergy. 

Kinakailangan din ito sa oras ng Home economic (Cooking class), Field trip at sa ibang event na may 

over night. 

 Meron din kasong lalabas ang allergy kapag tapos kumain ay nag exercise o nag sports. Sa ganitong 

insidente ay aaksiyon ang paaralan base sa “Kanri shidouhyou”. 

Hindi na ihahain sa batang may food allergy ang  

pagkain na may sanhi nito.(Pati plato nito ay 

wala narin) 

Aalisin ng bata mula sa inihain ng na school unch 

ang pagkain na may sanhi ng allergy. Maaaring 

i-adjust ang dami nito. 
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