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FOOD SAFETY RATING GUIDE

بالنجوم  قياسها  يتم  االطعمة  سالمة 

برسنب سيف  ايت   – بامان  تاكل  ببرسنب 
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إيت سيف برسنب –باملشاركة والتخطيط ومساندة 

ملزيد من املعلومات مبا فى ذلك إيت سيف برسنب . ضوابط وطلبات 

 املراجعة والشروط والنظم العامة و زوروا املوقع التالى  

www.brisbane.qld.gov.au/EatSafeBrisbane

 EatSafeBrisbane@brisbane.qld.gov.au

 www.brisbane.qld.gov.au/EatSafeBrisbane

تلفون-  8888 3403

املعلومات  من  مزيد 

الطريقة اجلديدة لسالمه االطعمة 
وعرضها حسب فانون برسنب 

ميكن للمصلحة التجارية أن تقدم طلباً رسمياً من أجل نظام مراجعة 

املراقبة حيث ميكن أن يتم التقييم , ثم سيقوم موظف رفيع من اجمللس 

مبراجعة نتائج املراقبة , وهو الذى يقرر إذا ما كان تظام التقييم يحتاج 

الى مراجعة أم ال , ويجب أن يقدم طلب املراجعة فى خالل خمسة 

أيام عمل من تاريخ علم صاحب الرخصة بنتائج املراجع .ويجب تقدمي 

الوثائق التى تدعم طلب املراجعة , وهناك شروط  لذلك .

ان املصالح التجارية التى أحرزت حتسن فى نظام وسائل سالمة 

األطعمة بعد املراجعة والتقييم األول , ويريدون حتسني جنمات التقييم 

, ميكنهم طلب إجراء تقييم مدفوع األجر _ وهناك شروط .

توافق  لم  اذا  يحدث  ماذا 
نظام  على  جتارية  مصلحة 

؟ التقييم  جنمات 

نظام  حتسني  ميكننى  هل 
؟ التقييم  جنمات 

سيبدأ اجمللس نظام مراقبة تقييم سالمة األطعمة بنهاية السنة 

املالية . وسيتم إعتباراً من نوفمبر 2010 , سيتم عرض نظام جنمات 

التقييم بشكل طوعى فى مصلحتك التجارية , باإلضافة ملوقع 

الكترونى .

إيت  برنامج  سيبدأ  متى 
؟ برسنب  سيف 

 * كل املصالح التجارية لألطعمة , والتى حترز ثالث جنمات أو أكثر 
 و لها حرية اإلختيار فى أن تعرض نتائجها للعامة والزبائن ,

 وذلك من نوفمبر 2010 . 

Sudanese Arabic

اجمللس البلدى ببرسنب

اإلستعالم 

GPO Box 1434
Brisbane Qld 4001

ملزيد من املعلومات

www.brisbane.qld.gov.au زيارة املوقع

أو إتصل بالرقم 8888 3403 (07)

طبع احملتوى على ورق اعيد تصنيعه 
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حسب قانون اجمللس –إيت سيف برسنب 

–يحصل كل  أصحاب تراخيص العمل فى 

مجال األطعمة على جنوم تبعاً للمعاينه 

وطريق إعداد األطعمة بعد املعاينة من 

قبل اجمللس البلدى. 

مبوجب قانون األطعمة لعام 2006 ونظام ضوابط سالمة 

األطعمة ,سيمنحك اجمللس البلدى جنوماً , ومن خاللها ميكنك 

أن تروج عن عملك فى سوق العمل , و تعرضها لزبائنك , مما   

ينمى  عملك , ومينحك الثقة مبا تقدمه من سالمة ةجودة فى 

أطعمتك. 

سالمة صناعة األطعمة ببرسنب _نطام جديد . يجعل برسنب 

تنضم إلى أكبر مدن العالم وأفضلها وفى إختيار العمل 

بنطام ضوابط وسالمة األطعمة . تعطى أصحاب العمل فى 

مجال األطعمة الفرصة لتنمية ضوابط السالمة 

نظام العمل بضوابط سالمة األطعمة  , فعاالً منذ طرحه , 

فقد إتخفضت نسبة األمراض الناجتة من األطعمة فى العالم 

حول املدن التى تستخدم البرنامج –مثل نيويورك _لوس اجنلس 

– اوكالند –تورنتو –ولندن. 

 األداء املمتاز: 
ألفضل توافق كامل ملعايير سالمة األطعمة 

وبشكل عام ألحسن ممارسات عملية 
لسالمة األطعمة .
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 األداء اجليد جداً: 

ألعلى رضا عن معايير سالمة األطعمة 
وبشكل عام ألحسن ممارسات عملية لسالمة 

األطعمة .
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 األداء اجليد: 
رضا حسن عن معايير سالمة األطعمة , 

وبشكل عام ,بقبول ممارسات عملية سالمة 
األطعمة .
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 االداء الضعيف: 
أقل مستوى من الرضا ملعايير سالمة 

األطعمة , يتطلب املزيد من اجلهد .

ال جنوم 
االداء الذى ال يحظى بالرضا 

فشل تام ملوافاة شروط معايير سالمة 
االطعمة , ويتطلب مجهودا اكبر لالصالح .

التقييم  جنمات  نظام 
برسنب  سيف  إيت  لبرنامج 

فوائد إيت سيف برسنب

حوافز وجوائز ألصحاب أعلى تقييم على أعمالهم .	 

صناعة األطعمة ببرسنب متنح الزبائن الراحة	 

إحدى اخليارات فى التوفير السنوى.	 

أصحاب العمل الذين يظهرون ضوابط وسالمة األطعمة , يقلل من 	 
اإلستجواب واملراجعة املستمرة من قبل اجمللس البلدى.

برنامج صناعة األطعمة ببرسنب فرصة ألصحاب األعمال للتسويق 	 
اجملانى.

مينح البرنامج اجمللس البلدى للتركيز ومراقبة األعمال األقل جودة .	 

تعطى جنمات التقييم عن طريق نظام مراقبة سالمة األطعمة 

للمجلس البلدى . وسيتم تسجيل أى جتاوزات . وسيتم إحصاء النتائج 

النهائية ملنح مصلحتك التجارية جنمة للتقييم  .

وتتم اآلن مراقبة وضبط سالمة األطعمة عن طريق اجمللس مبوجب 

قانون األطعمة لعام 2006 ونظام ضوابط سالمة األطعمة . بالنسبة 

للمصالح التجارية التى تلتزم بالضوابط ,لن يكون لبرنامج إيت سيف 

برسنب إى نفقات مالية أو ضوابط إضافية .

إن التقييم الذى تناله سيعطيك مؤشراً ألدائك العام فى بعض 

النواحى كدرجات احلرارة وجدول النظافة . وسيكون بإمكانك اضطالع 

زبائنك طوعيا على نتائجك , وبالتالى ذرع الثقة فى سالمة أطعمتك  .

لصناعة  سعيدة  أخبار 
ببرسنب األطعمة 

–وكيف  اجليدة  املمارسة  حتفيز 
سيف  إيت  برنامج  يعمل 

سنب بر

ستعطى هذه املقاييس اجلديدة لسالمة األطعمة كل مراكز صناعة 

األطعمة فى برسنب دفعة قوية . وقد مت استحداثها كإستجاية ملطالب 

الباحثني عن املزيد من املعلومات حول معايير سالمة األطعمة .

ملزيد من املعلومات والنصائح حول أفضل الطرق والوسائل لسالمة 

 األطعمة ,ميكنكم زيارة املوقع التالى على االنترنت 

www.brisbane.qld.gov.au/EatSafeBrisbane 
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