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Healthy Lunch Box Day 
 

AY 2022/2023 
Date: 13/10/2022         Ref: 2022/21 

       

Dear Parents,  
 
Greetings from AIAS family!  
 
We would like to inform you that we are organizing an 
event entitled “The Best Healthy Lunch Box” on 
Tuesday, 18th Oct 2022  from 8:30 to 9:30 AM, as an 
initiative by Al Itqan American School, that aims to 
build a health-conscious and educated generation.  
 
The event will be divided into two parts: 
 

1. A presentation to educate children about the 
importance of healthy food for the body and 
the harms of unhealthy foods and foods by the 
school doctor. 
 

2. The competition for the best five healthy food 
boxes. 

 
Therefore, we ask you to prepare healthy meals to 
send with your children on this day.  
 
Here are the contents of the meals below: 
 

• Fruits and vegetables (vitamins). 

• Proteins, dairy and its derivatives. 

• Natural juices. 

• Healthy carbohydrates. 
 
As for prohibited foods: 
 

• Soft drinks. 

• Foods that contain unhealthy carbohydrates 
and fats. 

• Fast food. 

• Unhealthy snacks. 
 
Regards. 
 
Mrs. Jessica Griffin. 
School principal. 

 ور األعزاء،أولياء األم  

 . حيات أطيب الت  منا لكم 

  يوم الثالثاء صحيةغذاء  وجبةفعالية بعنوان أفضل  ننظمنود إعالمكم بأننا  

كمبادرة   ,صباحا   9:30الى  8:30من الساعة    10/2022/ 18الموافق  

من مدرسة االتقان االمريكية تهدف لبناء جيل واعي ومثقف صحياً حيث  

 : الى جزئينستنقسم الفعالية س

تقديمي لتوعية األطفال بأهمية الغذاء الصحي للجسم  عرض  .1

ر المأكوالت واألطعمة الغير صحية من قبل طبيبة  وأضرا

 المدرسة.  

 غذائية صحية.   وجباتمسابقة أفضل خمس  .2

رسالها مع اطفالكم في هذا  تحضير وجبات غذائية صحية اللذا نطلب منكم 

 . اليوم

   االطالع عليه:اليكم محتويات الوجبات أدناه يمكنكم 

 فواكه وخضراوات )فيتامينات(.  •

 بروتينات واأللبان ومشتقاته.  •

 عصائر طبيعية.  •

 نشويات صحية.   •

   أما بالنسبة لألطعمة الممنوعة:

 المشروبات الغازية.   •

 األطعمة التي تحتوي على نشويات ودهون غير صحية.   •

 الوجبات السريعة.   •

 المقرمشات الغير صحية.   •

 

 شكرا وتقبلوا منا فائق االحترام..  

 جيسيكا جريفين.   السيدة

 مديرة المدرسة.  

 

 

 

 

 

 


