
 

အေရးေပါ်  ြပန်သိမ်းရန် - Abbott မ ှ၎ငး်တုိ၏့ Similac အမ�န ့ ်ကေလးေဖာ်ြမူလာများ ြပနသိ်မ်းရန ်ထုတ်ြပနခ်ဲ့သည်။ 

• Similac အမ�န ့် - Advance၊ Total Comfort၊ Sensitive၊ �ငှ့ ်Spit Up 

• Alimentum အမ�န ့် 

ြပန်သမ်ိးရမည့် ကေလးေဖာ်ြမူလာများတငွ ်ပါဝငသ်ည်မှာ - 

• ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်နပံါတ် - 22-37 မှ စ�ပီး၊ �ငှ့် 

• K8, SH, သုိမ့ဟုတ် Z2 (ပံုကုိ�ကည့်ပါ။); �ငှ့် 

• သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက် - ဧ�ပီလ 2022 သုိမ့ဟုတ် ထိုေနာက်ပိုငး်တွင် 

similacrecall.com တွင ်သင၏်ေဖာ်ြမူလာ ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်နံပါတ်များကုိ စစ်ေဆးပါ။ 

• ြပနသိ်မ်းခံရသည့်အထဲတွငပ်ါဝင်လ�င ်သင့က်ေလးကုိ ထို ေဖာ်ြမူလာ လုံးဝ မေက�းပါ�ငှ့။် 

• ြပနလ်ည်သိမ်းဆည်းထားေသာဗူးများအားလုံးကုိ "Do Not Use (အသုံးမြပုပါ�ငှ့)်" ဟု အမှတ်အသားြပုပါ။ ကေလးေဖာ်ြမူလာ လဲလှယ်နည်း 

သုိမ့ဟုတ် အစားထိုးနည်းအေသးစိတ်ကုိ ေအာက်တွင ်�ကည့်��ပါ။ 

WIC ေဖာ်ြမူလာ ေရွးချယ်စရာများ- 

• ေမွးကငး်စကေလးေဖာ်ြမူလာအတွက် ယာယီေရွးချယ်မ�များ – ဓာတ်ပံုများပါေသာ လက်ကမ်းစာေစာင ်(3/10/22) (PDF) 

အမ်ိမှာ သိမ်းထားေသာ ကေလး ေဖာ်ြမူလာကိ ုဘယ်လို လဲလှယ်မလဲ။ 

1. စတိးုဆိုင်များ - ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိ စတုိးဆုိငသုိ် ့ ြပနပ်ို ့�ကည့်ပါ။ 

o စတုိးဆုိငတ်စ်ခုစီသည် ၎ငး်တုိ ့ြပနေ်ပး�ိငုသ်ည့်အရာ ကဲွြပား�ိငုပ်ါသည်။ 

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


o အချို�စတုိးဆုိငမ်ျားသည် ြပနလ်ည်သိမ်းဆည်းထားေသာ ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိ ြပနလ်ည်ရယူ�ပီး လဲလှယ်မ�၊ စတုိးဆုိငခ်ရက်ဒစ် 

သုိမ့ဟုတ် ြပနအ်မ်းေငကုိွ ြပနေ်ပး�ိငု ်သည်။ ၎ငး်သည် ေရွးချယ်ခွင့တ်စ်ခုြဖစ်ပါက၊ သငသ်ည် ထိုခရက်ဒစ် သုိမ့ဟုတ် ြပနအ်မ်းေငွကုိ 

မည်သည့် ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိမဆုိ ရယူရန် သုံး�ိငု ်သည်။ 

o ဆုိငတွ်င ်ကေလးေဖာ်ြမူလာ လဲလှယ်ြခငး် မြပုလုပ်ေပးပါက ေအာက်ပါ နပံါတ် 2 �ငှ့ ်3 ကုိ�ကည့်ပါ။ 

2. Similac ေဖာ်ြမူလာကုမ�ဏီ (Abbott) - ြပနသိ်မ်းေနေသာ ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိ Abbott သုိ ့ ြပနပ်ိုပ့ါ။ 

မိသားစုများသည် အိမ်တွငသိ်မ်းဆည်းထားသည့် ြပန်သိမ်းေနေသာ ကေလးပံုစံေဖာ်ြမူလာကုိ Abbott သုိ ့ ြပနေ်ပး�ိငုပ်ါသည်။ 

ဤအရာကုိလုပ်ရန် 

• www.SimilacRecall.com သုိ ့ သွားပါ သုိမ့ဟုတ် 1-800-986-8540 သုိ ့ ေခါ်ဆုိပါ။  

• ဝက်ဘ်ဆုိက်တွင၊် စာမျက်�ာှ၏ေအာက်ေြခသုိဆ့ငး်�ပီး “Check Lot Number(ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်နပံါတ် စစ်ေဆးရန)်” 

ကုိ�ှပိ်ပါ-  

• သင၏်ြပန်သိမ်းလုိေသာ ေဖာ်ြမူလာ၏ေအာက်ေြခ�ိှ ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်နံပါတ် ကုိ �ုိက်ထည့်ပါ။  

• ၎ငး်သည် ြပနသိ်မ်းေနေသာ ကေလးေဖာ်ြမူလာ ြဖစ်ပါက ၎ငး်ထုတ်လုပ်သည့်အမှတ်စဉ်နပံါတ် သည် 

ြပနသိ်မ်းေနေသာပစ�ည်းြဖစေ်�ကာငး်ကုိ ေဖာ်ြပထားသည့် drop-down ေဖာငေ်ပါ်လာပါမည်။  

• ြဖည့်စွက်�ပီး ေဖာင်တငပ်ါ -  

• " Abbott received the return request and to watch your email for a link to get the unique return label(Abbott မှ 

ပစ�ည်းြပနပ်ိုရ့န် ေတာငး်ဆုိချက်ကုိ လက်ခံရ�ိှ�ပီး မတူညီေသာ ြပနေ်ပးမည့် အမှတ်တံဆိပ်ကုိ ရယူရန ်လင့ခ််တစ်ခုရရနအ်တွက် 

သင့အ်ီးေမးလ်ကုိ �ကည့်��ရန)်" ဟူေသာ မက်ေဆ့ချ်တစ်ခု ေပါ်လာလိမ့်မည်။  

• Abbott သုိ ့ ြပနပ်ိုရ့န်အတွက် အီးေမးလ်တွင ်��န�်ကားထားသည့်အတုိငး် မိသားစုများသည် ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိ ဘူးတစ်ခုထဲတွင ်

ထုပ်ပိုးရန ်လုိအပ်�ပီး ေပးထားသည့် တံဆိပ်ကုိ ထည့်ကာ ၎ငး်ကုိ ယူေဆာငသွ်ားရန ်လုိအပ်ပါသည်။ 

• မိသားစုများအတွက် ချက်လက်မှတ် ြပနရ်�ိှရန ်4 ပတ်အထိ �ကာမည်ြဖစ်သည်။ မိသားစုများအတွက် ြပနရ်ေငြွဖင့် 

လုပ်ေဆာင�်ိငုသ်ည့်အရာများကုိ ကန ့်သတ်မထားပါ။ 

 
WIC ကေလးေဖာ်ြမူလာ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ အစားထိးုနည်း သိုမ့ဟုတ ်ေြပာငး်လဲနည်း 

1. WIC ေဆးခန်း - ကေလးေဖာ်ြမူလာ အစားထိုးြခငး် သုိမ့ဟုတ် ကေလးေဖာ်ြမူလာများ ေြပာငး်လဲြခငး်အတွက် သင့် WIC ေဆးခနး်ကုိ 

ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 

o သင့စ်တုိးဆုိငမ်ျားတွင ်မည်သည့် Women, Infants and Children (WIC, အမျိုးသမီးများ၊ ေမွးကငး်စ�ငှ့ ်ကေလးများ) 

ကေလးေဖာ်ြမူလာကုိ ရ�ိငုသ်ည်ကုိ စစ်ေဆး�ကည့်ပါ။ 

o ကေလးေဖာ်ြမူလာ အကျိုးခံစားခွင့မ်ျားကုိ လုိအပ်သလုိ အစားထိုးရန် သုိမ့ဟုတ် ေြပာငး်လဲရန ်ေဆးခနး်သုိ ့ ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 

2. WIC ြပည်နယ်�ံု း - သင့ေ်ဆးခနး်ကုိ မဆက်သွယ်�ိငုပ်ါက ြပည်နယ်�ုံးသုိ ့ တနလင်္ာေနမ့ ှေသာ�ကာေနအ့ထိ နနံက် 8 နာရီမှ ညေန 5 နာရီအထိ 1-

800-841-1410 မှတဆင့ ်ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 

 
အရငး်အြမစ်များ 

• အေြခခံစားနပ်ရိက�ာအစီအစဉ် Supplemental Nutrition Assistance Program(SNAP, ြဖည့်စွက်အာဟာရေထာက်ပံ့ေရးအစီအစဉ်) �ငှ့ ်

အစားအေသာက်ဘဏ်များ - ParentHelp123 ဝက်ဘစ်ာမျက်�ာှ သုိမ့ဟုတ် 1-800-322-2588 သုိ ့ ဖုနး်ေခါ်ဆုိပါ။ 

ဤအဖွဲ�အစည်းသည် အခွင့အ်ေရး သာတူညီမ�ေပးေသာ အဖွဲ�အစည်း ြဖစ်ပါသည်။ 

ဝါ�ှငတ်န ်WIC သည် ခွဲြခားဆက်ဆံြခငး် မ�ိှပါ။ 

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


ဤစာရွက်စာတမ်းကုိ အြခားပံုစံြဖင့ ်ေတာငး်ဆုိရန် 1-800-841-1410 သုိေ့ခါ်ဆုိပါ။ နားမ�ကားေသာ သုိမ့ဟုတ် အ�ကားအာ�ုံချို�တ့ဲေသာ သုံးစွဲသူများသည် 

711 (Washington Relay) သုိေ့ခါ်ဆုိပါ သုိမ့ဟုတ WIC@doh.wa.gov ထံ အီးေမးလ်ေပးပိုပ့ါ။ 

DOH 961-1265 March 2022 Burmese 


