
 

 

 . لحلیب األطفال Similac مسحوقأمًرا بسحب  Abbottأصدرت  :سحب عاجل

 . Spit Upو  Sensitiveو Total Comfortو Similac - Advanceمسحوق  •

 Alimentumمسحوق  •

 : یتضمن حلیب األطفال المسحوب ما یلي

 ، 37إلى  22 برقم منأرقام الدفعات التي تبدأ  •

 ، )راجع الصورة( Z2  وأ  SH و أ K8و •

 . أو ما بعده 2022أبریل في  انتھاء الصالحیةوتاریخ  •

 .similacrecall.com تحقق من أرقام دفعات منتج حلیب األطفال على الموقع 

 . تطعم طفلك الحلیب الصناعي الحال السحب،  •

راجع التفاصیل حول طریقة تغییر حلیب األطفال أو  ). Do Not Use" (ال تستخدمھ"ب بكلمة حدد جمیع العلب الخاضعة للسح •
 . استبدالھ أدناه

 : بشأن حلیب األطفال WICخیارات برنامج 

 )PDF) (3/10/22(نشرة مرفق بھا صور  -األطفال  خیارات مؤقتة لحلیب •

 : كیفیة استبدال حلیب األطفال المسحوب الذي خزنتھ في المنزل

 حاول إعادة حلیب األطفال إلى المتجر  - المتاجر .1

o یختلف كل متجر عن اآلخر فیما یمكنھم عرضھ. 

o  إذا كان ھذا  .  رصیًدا في المتجر أو إعادة المالبعض المتاجر قد تأخذ حلیب األطفال المسحوب وتعرض استبدالھ أو
 .خیاًرا، یمكنك استخدام ھذا الرصید أو المال المعاد لشراء أي حلیب أطفال آخر 

o  أدناه 3و  2حال كان المتجر ال یستبدل حلیب األطفال، راجع رقم في . 

https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/SimilacFormulaRecallTemporaryChoices.pdf


كة  .2  Abbott إعادة حل�ب األطفال المسحوب إ� -) Abbott(الصنا�ي  Similacحل�ب تركيبة �ش

ل إ�  ف ي الم�ف
� إعادة حل�ب األطفال المسحوب المخزن �ف

ُ
 :لفعل هذا. Abbott�مكن لأل
  ؛1-800-986-8540أو اتصل بالرقم  www.SimilacRecall.comانتقل إ�  •
ي موقع ال��ب، انتقل إ� أسفل الصفحة وانقر  •

 ؛ )التحقق من رقم الدفعة" (Check Lot Number"فوق �ف
 أدخل رقم الدفعة المدون أسفل علبة منتج الحل�ب الصنا�ي المسحوب؛  •
ا، ستظهر استمارة منسدلة تنص ع� أن رقم الدفعة المدرجة ضمن عمل�ة  • حال كان حل�ب األطفال مسح���

 سحب؛ 
 امأل االستمارة وأرسلها؛   •
 Abbott received the return request and to watch your email for a link": نصهاستظهر رسالة  •

to get the unique return label ") سلمت�Abbott  ي
ويف طلب اإلرجاع وعل�ك مراجعة ب��دك اإلل��ت

ف   ؛ )للحصول ع� رابط الحصول ع� ملصق اإلرجاع المم�ي
ا للتوجيهات الواردة  • ي صندوق و�ضافة الملصق المقدم والتعامل معه وفق�

� وضع حل�ب األطفال �ف
ُ
�جب ع� األ

�د إ�  ي إلعادة إرساله بال�ب
ويف �د اإلل��ت ي ال�ب

 ؛ Abbott�ف
ا 4األمر ما �صل إ� س�ستغرق  •

�
� ش�ك

ُ
� الت�ف كما �شاء باألموال. أسابيع حىت تتل�ت األ

ُ
 .�حق لأل

  
 : أو تغییرھا WICكیفیة استبدال مخصصات حلیب األطفال من برنامج 

 . المعنیة بك الستبدال مخصصات حلیب األطفال أو لتغییر حلیب األطفال  WICاتصل بعیادة   - WICعیادة  .1

o تحقق لمعرفة منتج حلیب األطفال التابع لبرنامج Women, Infants and Children )WIC   النساء والرضع
 المتاح في المتاجر لدیك؛ ) واألطفال

o اتصل بالعیادة الستبدال مخصصات حلیب األطفال أو تغییرھا حسب الحاجة؛ 

إذا لم تتمكن من الوصول إلى عیادتك، فاتصل بالوالیة على الرقم   -) النساء والرضع واألطفال( WICمكتب الوالیة الخاص بـ  .2
 . مساءً  5صباًحا إلى  8من االثنین إلى الجمعة من  1-800-841-1410

 
 :المصادر

، برنامج المساعدة الغذائیة Supplemental Nutrition Assistance Program )SNAPبرنامج التغذیة األساسیة  •
 .1-800-322-2588 أو اتصل بالرقم ParentHelp123 webpage -وبنوك الطعام ) التكمیلیة

 

 

 .تعمل ھذه المؤسسة بمبدأ تكافؤ الفرص 

ي واشنطن أي نوع من أنواع التمییز ف WIC ال یمارس برنامج . 

. فیما یخص العمالء المصابین بالصمم أو صعوبة في  1410-841-800-1لطلب ھذه الوثیقة بأي صیغة أخرى، اتِصلي على الرقم 
711السمع، یُرجى االتصال على الرقم   (Washington Relay)  لىأو إرسال برید إلكتروني إ  WIC@doh.wa.gov. 

DOH 961-1265 March 2022 Arabic 

http://www.similacrecall.com/
http://www.parenthelp123.org/families/food-assistance-family/

