
تعتبر هذه المبادرة ضمن مبادرات هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
بناء  الخير في  زايد  زايد، وتأكيد� على قيم  الخاصة بعام  الغذائية 
المنطقة  مستوى  على  نوعها  من  ا�ضخم  تعد  حيث  ا�نسان، 
سالمة  أساسيات  على  المنزلية  والعمالة  المنازل  ربات  لتدريب 

الغذاء.

أهداف المبادرة:
سعي  وتعزيز  الغذائية،  السالمة  بأساسيات  ا�نسان  تمكين   •
الهيئة نحو تحقيق أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام من خالل 

ضمان سالمة الغذاء ورفاهية المجتمع.

السلسلة  حلقات  آخر  في  النهائي  المستهلك  إلى  الوصول   •
الغذائية وتعزيز وعيه بالممارسات الغذائية الجيدة التي تضمن 
له الحصول على غذاء آمن وسليم، وتجنب التلوث والتلف الذي 
في  بها  يمر  التي  المختلفة  العمليات  خالل  بالغذاء  يلحق  قد 

المنزل.

•  ضمان أقصى معدالت السالمة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتوفير 
من  المجتمع  ووقاية  المجتمع،  أفراد  لكافة  وسليم  آمن  غذاء 

ا�مراض المنقولة عبر الغذاء.

•  تجسيد قيم المسؤولية المجتمعية في نقل المعرفة وتصديرها 
للعالم، باعتبار فئة العمالة المنزلية سفراء في نقل الممارسات 
في  الجديدة  خدمتهم  ومواطن  بلدانهم  إلى  الجيدة  الغذائية 

المستقبل.

هيئة  من  ومصدقة  المعهد  من  صادرة  شهادة  المتدرب  منح   •
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

الفئة المستهدف:
•  ربات المنازل 

•  العمالة المنزلية 
•  ا�سر المنتجة للغذاء

وشبه  الحكومية  والجهات  المؤسسات  في  الغذاء  متداولي   •
الحكومية

•  متداولي الغذاء في المنشآت غير الغذائية (مثل: عمال الضيافة)

محاور البرنامج التدريبي:
•  التبريد

•  التنظيف
•  الطبخ

•  التلوث التبادلي

اللغات المتوفرة للحصص التدريبية:
المليالم،  الهندية،  ا�وردو،  ا�نجليزية،  (العربية،  مختلفة  لغات   8

البنغالية، ا�ثيوبية، اللغة المصورة).

Salamt Zadkom is part of the Abu Dhabi Agriculture and 
Food Safety Authority (ADAFSA) initiatives being held 
during the Year of Zayed. It highlights Sheikh Zayed's 
efforts in developing the nation's human resources. The 
initiative is the largest of its kind in the region that aims to 
train housewives and housemaids on basics of food 
poisoning.

Objectives:
•  Educate people about food safety basics and enhance 

ADAFSA's vision aims at achieving food security and a 
sustainable agricultural sector through ensuring food 
safety and well-being of the society. 

• The initiative targets the consumer, who is the last 
element in the food chain, to raise the awareness about 
the sound food practices to get safe and healthy food. It 
also aims helping consumer to avoid contamination and 
damage of food while handling it in the home.

•  Ensure the highest standards of food safety in 
the Emirate of Abu Dhabi and provide safe and healthy 
foods for all members of society, as well as protecting the 
society from food-borne diseases.

• Reflect values of social responsibility in transferring 
knowledge to the world, as domestic workers are 
ambassadors in transferring the sound food practices to 
their countries in the future.

• The trainee will be given a certificate issued by the 
institute and approved by ADAFSA.

Target Audience:
•  Housewives
•  Housemaids 
•  Productive families
•  Food handlers in government and semi-government 

institutions
•  Food handlers in non-food establishments (eg, hospitality 

workers)

Course Topics:
•    Refrigerating
•   Cleaning
•   Cooking
•   Cross-contamination

The available languages for the training sessions:
Eight different languages (Arabic, English, Urdu, Hindi, 
Malayalam, Bengali, Ethiopian, and visual language). 

Salamt Zadkom Initiativeمبادرة سالمة زادكم

سالمة زادنا
SALAMT ZADNA



مدة البرنامج التدريبي: 
يوم واحد (6 ساعات) 

المعاهد المعتمدة:
العين،  (أبوظبي،  ا�مارة  مناطق  على  موزعة  تدريبية،  معاهد   8

الظفرة).

سعر الدورة التدريبية: 
125 - 160 درهم إماراتي فقط.

آلية التسجيل: 
التواصل مباشرة مع المعاهد المعتمدة والمذكورة أدناه: 

Course Duration: 
One day (6 hours)

Accredited institutes: 
8 training institutes across the Emirate (Abu Dhabi - Al Ain 
- Al Dhafra).

Course Price: 
Only 160 - 125 AED 

Registration:
Through communicating directly with the accredited 
institutes listed below:

02 676 8991

02 876 1441

02 441 1146

02 650 8064

02 673 8340

03 764 6104

02 673 2047

02 559 9789

02 678 0810

AMAN Integrated Solutions

TÜV Middle East 

GHP Quality Consultants 

RMK Experts 

Thani Murshid Est 

Boecker Food Safety 

National Business Development & Training

National Quality Consultants 
02 554 6658

02 888 2026

Accredited institutesالمعاهد المعتمدة

Institute Name اسم المعهد  Region  المنطقة

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Al Ain العين

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Abu Dhabi أبوظبي

Al Dhafra الظفرة

Al Dhafra الظفرة

Phone  الهاتف


