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 ما الذي يحتاج مشغلو الخدمات الغذائية إلى معرفته؟ : وجبات األطفال
 

، الذي يحد من خيارات المشروبات التي يمكن لمنشأة الخدمات 2019لعام  75 رقم سن مجلس مدينة نيويورك القانون المحلي
وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ . الغذائية إدراجها في قائمة الطعام أو لوحة عرض قائمة الطعام كجزء من وجبة األطفال

 . له وكيفية االمتثال متطلبات القانونتقدم هذه الوثيقة معلومات بخصوص  .2020أبريل  30منذ 
 

 ؟75 رقم من يتأثر بالقانون المحلي
وجبات األطفال في قائمة الطعام أو لوحة عرض قائمة الطعام وتصنف المشروبات كجزء من تقدم للخدمات الغذائية منشأة أي 

 .الوجبات يجب أن تمتثل لهذا القانون المحلي
 

 كيف يتم تعريف وجبة األطفال؟
قائمة الطعام أو لوحة عرض وجبة األطفال هي أي مادة غذائية أو مجموعة من األطعمة الُمعدة لألطفال ويتم عرضها في 

 :قائمة الطعام متبوعة بما يلي
  كلمة"child " أو"kids " أو"junior " أو"little " أو"kiddie " أو"kiddo " أو"tyke "أو كلمات مشابهة 

 رسم توضيحي كرتوني أو أحجية أو لعبة 
 عرض لدمية أو لعبة لألطفال مع الوجبة 
  الحصول على الوجبةالذي يمكنه الفرد حد أقصى لعمر 

 
 ؟75 رقم ما خيارات المشروبات لوجبات األطفال المتاحة اآلن بعد سريان القانون المحلي

إال بإدراج المشروبات وأحجام الوجبات التالية كجزء من  الخدمات الغذائية لمنشآتبموجب القانون الساري، ال يُسمح 
 :وجبة األطفال

  ،بدون إضافة محليات طبيعية أو صناعيةمياه، أو مياه فوارة أو مياه منكهة 
  1أو منتجات الحليب بنسبة دسم  بدون نكهةأو  بنكهةأو أقل من حليب خالي الدسم  أونصاتثماني% 
  والتي تعادل من الناحية  ،بدون نكهةأو  بنكهة ،حليب على يالتي ال تحتوأو أقل من المشروبات  أونصاتثماني

 الغذائية منتجات الحليب

  (أو مزيج من العصائر)% 100بنسبة فواكه أو خضروات على  يالذي يحتوعصير الثماني أونصات أو أقل من ،

 .ةفوار مياهأو  مياهطبيعية أو صناعية؛ قد يحتوي العصير على  محلياتدون إضافة 
 

 تعادل من الناحية الغذائية منتجات الحليب؟وحليب  التي ال تحتوي علىما المشروبات 
( USDA)حليب بالمعايير الغذائية التي وضعتها وزارة الزراعة األمريكية  التي ال تحتوي علىيجب أن تفي المشروبات 

التي ال يجب أن تحتوي المشروبات حيث  ،، ةالغذائيتكون معادلة لمنتجات الحليب من الناحية  حتى وذلك لبرامج تغذية الطفل

 (:سائلة أونصات 8)حليب، على األقل، على مستويات القيم الغذائية التالية لكل كوب  تحتوي على

  راًماغمللي 222فوسفور 

  راًما غمللي 349بوتاسيوم 

  راًماغمللي 44.ريبوفالفين 

  رام غميكرو 1.1 12فيتامين ب 
 

  راًماغمللي 276كالسيوم 

  جرامات 8بروتين 

  وحدة دولية  500فيتامين أ 

  وحدة دولية 100فيتامين د 
  راًماغمللي 24مغنيسيوم 

 
 هل يمكن لمنشأة خدمات غذائية تقديم مشروب آخر إذا طلب العميل ذلك؟

  .الخدمات الغذائية هذا المشروب منشأةنعم، إذا طلب العميل مشروبًا مختلًفا أو حجًما مختلًفا، فقد تقدم 
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 بهذا القانون؟ المنشأةماذا يحدث إذا لم تلتزم 

ال يمكن . الصحة إصدار أمر استدعاء، يخضع لتطبيق الغرامات، ألي منشأة خدمات غذائية ال تمتثل لهذا القانون يجوز إلدارة

 .دوالر 200أن تتجاوز الغرامة 
 

  الحرف التصنيفي للمؤسسة؟هل تؤثر انتهاكات هذا المطلب على 
 . المنشأةبيؤثر انتهاك هذا القانون على الدرجة في هيئة حرف الخاصة  الال، 

 
 لمزيد من المعلومات، اتصل بإدارة الصحة والسالمة العقلية بمدينة نيويورك، مكتب سالمة األغذية على الرقم

لعرض هذه المعلومات بلغات و .infobfscs@health.nyc.govأو أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى  646-632-6001

 .وجبات األطفالوابحث عن  nyc.gov/healthأخرى، قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
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