
 

 خود صادر کرده است.  پودرSimilac  کودک  فراخوانی برای شیرھای خشک Abbott لغو عاجل:

 Spit Upو  Similac -  ،Advance، Total Comfort، Sensitiveپودر  •

 Alimentumپودر  •

 : می باشداین موارد شامل باطل شده  خشک ھای نوزاد  شیر 

 و شروع می شوند; 37-22کھ با  نمبر محصول •

• K8، SH  یا ،Z2 ;(عکس را ببینید)  و 

 تر یا بعد 2022یل اپر تاریخ انقضاء   •

 . چک کنید similacrecall.com را در  خود نمبر محصول شیر خشک

 تغذیھ ننمائید. نوزاد خود را با شیر خشک  ، ابطالدر صورت   •

و یا   بدیلت چگونگی”«استفاده نکنید» نشانی نمائید. جزئیات Do Not Useتمام قوطی ھای باطل شده را بھ عنوان “ •
 مشاھده کنید.  پایینرا در  گزین نمودن شیر خشکجای

 : WICشیر خشک گزینھ ھای 

 )PDF) (3/10/22جزوه با عکس ( –نوزاد شیر خشک ھای موقت برای انتخاب •

 کرده اید:  نگھداریباطل شده نوزاد کھ در خانھ خشک نحوه تبدیل شیر 

 را بھ دوکان برگردانید  خشک کوشش نمائید شیر  - دوکان ھا .1

o  .ھر دوکان در ارتباط بھ اینکھ میتواند چھ ارائھ دھد، متفاوت است 

o  کریدت یا  ذخیره تبدیلی،  مانند  یباطل شده را پس بگیرند و خدمات خشک برخی از دوکاکین ممکن است شیر
بازپرداخت ارائھ نمایند. در صورتی کھ این یک گزینھ است، می توانید از آن کریدت یا بازپرداخت برای دریافت  

 استفاده نمائید.  یدیگر خشک شیر 

o  مشاھده کنید  در پایین را  3و  2 نمبر نمی کند،  بدیلرا ت خشکاگر دوکان شیر . 

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


د کن�د Abbottطل شدە را به با خشک ش�ی  - Similac (Abbott) ش�ی خشک کمپین    .2  مس�ت

 برگردانند. برای انجام این کار:  Abbottبه  را  کردە اند نگهداری  که در خانه ای  باطل شدە خشک  توانند ش�ی فام�ل ها �
 ه تماس ش��د ;ب 1-800-986-8540 م�ب ن ا ب �ا نمودە و  مراجعه www.SimilacRecall.comبه و�بسا�ت  •

ن به پا �بسا�ت،در و  •  ;�دنمائ �ک کل ”(چک الت نم�ب محصول)Check Lot Number“ یصفحه رفته و باال ینی
 وارد کن�د; را باطل شدە ش�ی خشک قو� در ز�ر  محصولنم�ب  •
بخ�ش از  نم�ب محصولاطل شدە است، �ک فورم حاوی پ�ا� مبین بر اینکه خش� ب ش�ی در صوریت که  •

 محصوالت باطل شدە است نما�ان م�شود. 
 ارسال نمائ�د.   و  فورم را تکم�ل نمودە •
ن پ�ام است: “این  •  Abbott received the return request and to watch your email for a linkمنت

to get the unique return label” )Abbott  داد درخواست  خود  محصول را در�افت نمودە است ا�م�ل  اس�ت
� به ل به منظور را  داد خاصلیبل  ک یندس�ت  ; )کن�د  چک  اس�ت

مطابق  ارائه شدە را روی آن اضافه نمودە، و  لیبلرا در �ک جعبه �سته بندی کنند، خشک  خانوادە ها با�د ش�ی  •
 سال کنند; ر دو�ارە ا Abbottرا برای  ا�م�ل آنشدە در  انجام راهنمایی 

کارهایی که � توانند با این بود�جه انجام   در مورد  هفته طول � کشد. فام�ل ها  4در�افت چک برای فام�ل ها تا  •
 . ییت ندارند دهند محدود

  
 :WICنحوه تغییر یا تبدیل امتیازات شیر خشک 

 را تغییر یا تبدیل نمائید.  خشکتا امتیازات شیر  گرفتھخود تماس  WICبا کلینیک  - WICکلینیک  .1

o خشک کنید تا ببینید کدام شیر  چکWomen, Infants and Children  ،زنان، نوزادان و اطفال)،WIC در ( 
 شما موجود است.  ن ھایدکا

o  با کلینیک تماس بگیرید. خشک در صورت نیاز، جھت تغییر و تبدیل امتیازات شیر 

-1نمبر با  چاشت از  بعد 5صبح تا  8دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   ،مراجعھ کنیدتوانید بھ کلینیک اگر نمی - WICدفتر ایالتی  .2
 تماس بگیرید.  800-841-1410

 
 منابع:

) و  SNAP،تکمیلی تغذیھ حمایوی پروگرام(Supplemental Nutrition Assistance Program اساسی غذا  پروگرام •
 بھ تماس شوید. 1-800-322-2588 نمبر  ایا ب  ParentHelp123 webpage- مواد غذایی  ذخیره ھای

 

نھاد فراھم کننده فرصت برابر است  ینا . 

WIC شود  یقائل نم یضواشنگتن تبع . 

 یشنوند،م یبھ سخت یکھکسان یاناشنوا  یان. مشتر یدبھ تماس شو 1410-841-800-1بھ شماره  یگر، سند بھ شکل د یندرخواست ا یبرا
711لطفاً بھ شماره   (Washington Relay)  بھ آدرس یابھ تماس شوند  WIC@doh.wa.gov یند ارسال نما یمیلا . 
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http://www.similacrecall.com/
http://www.parenthelp123.org/families/food-assistance-family/

