
 

 لغوه کړې دي.   پوډري شیدې Similacد ماشومانو لپاره خپلھ  Abbott بیړنۍ لغوه:

•   Similac  پوډر- Advance، Total Comfort، Sensitive    اوSpit Up 

• Alimentum  پوډر 

 د ماشوم لپاره لغوه شوې شیده د الندې شیانو لرونکې دي: 

 اوپیلیږي؛  37-22د الټ شمٻرې یې پھ  •

• K8، SH  یا ،Z2  او (انځور وګورئ)؛ 

 یا وروستھ 2022د اعتبار د ختمٻدو نٻټھ اپرٻل  •

 کې وګورئ. similacrecall.comد خپلو شیدو د الټ شمٻرې پھ 

 خپل ماشوم لھ دې شیدو څخھ مھ تغذیھ کوئ.  د لغوې پھ صورت کې،  •

”«مھ یې کاروئ» نښھ کړئ. الندې د ماشوم د شیدو د بدلولو یا لرې کولو د  Do Not Useلغوه شوي ټولې قطعۍ پھ “ •
 څرنګوالي جزییات وګورئ. 

 شیدو اختیارونھ:  WICد 

 )PDF) (3/10/22( الرښود لھ تصویرونو سره -د نوي زیږٻدلي ماشوم د شیدو لپاره لنډمھالھ اختیارونھ •

 پھ خپل کور کې ساتل شوې د ماشومانو لغوه شوې شیدې څنګھ بدلولی شو:

 ھڅھ وکړئ د خپل ماشوم شیدې بٻرتھ پلورنځي تھ راوړئ - پلورنځي .1

o .ھر پلورنځي توپیر لري چې څخھ وړاندې کوي 

o  ځینې پلورنځي شاید د ماشوم لغوه شوې شیدې بٻرتھ واخلي او بدل یې کړي، کرٻډٻټ ورکړي یا یې بٻرتھ پیسې
ترالسھ کولو لپاره لھ ھغھ کرٻډٻټ څخھ ورکړي. کھ دا یو اختیار وي، تاسو کوالی شئ چې د ماشوم د شیدو د 

 استفاده وکړئ یا یې پیسې بٻرتھ ورکړئ

o  شمٻرې وګورئ. 3او   2کھ پلورنځی د ماشوم شیدې نھ بدلوي الندې 

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


کت (ش�دو  Similacد  .2 ته  - )Abbott�ش  ته راوړئ Abbottد ماشوم لغوە شوې فارموله ب�ې

ي په کور �ې لغوە شوي د ماشوم ش�دې 
� کوالی �ش ته کورين  ته ورکړي. د دې چارې د تر�ە کولو لپارە:  Abbottب�ې

ئ �ا له  www.SimilacRecall.comد  •  �ە اړ�که ون��ئ ;1-800-986-8540ته الړ �ش
ئ او “ • ې ته را�ش

ې الندې بر�ن �
، د پاين ە چک کړئ» ک�کاږئ؛ Check Lot Numberپه و�ب پا�ه �ې  ” «د الټ شم�ې

ە درج کړئ؛   • � برخه د الټ شم�ې  د لغوە شوې ش�دو د قط�� پر ښکتئن
ە د  • ې د الټ شم�ې ې دا په ګوته کوي �پ ي �پ

ي فورمه به څرګندە �ش که دا د ماشوم لغوە شوې ش�دې وي، یوە ک�ش
 لغوې یوە برخه دە. 

ئ؛  • �� ې راول�ې ته يي  فورمه ډکه کړئ او ب�ې
،“یو پ�غام به ترال  • ي ي وايي  Abbott received the return request and to watch your emailسه کړئ �پ

for a link to get the unique return label”;«Abbott  د ک�دو درخواست ترالسه کړی دی او خپل د مس�ت
د ک�دو ځانګړی لېبل ترالسه کړئ؛   ب��ښنال�ک د یوە لېنک لپارە چک کړئ ترڅو د د مس�ت

� اړ  • ې د ماشومانو ش�دې په بکس �ې ځای پر ځای کړي، وړاندې شوی لېبل اضافه کړي، او د کورين دي �پ
ته  ې ب�ې ې واخ�ي تر څو يي  ته واستوئ;  Abbottب��ښنال�ک له الرښوونو �ە سم يي

ې په  4دا به تر  • ې اخ�ستئن � له ما�ي تم��ل څخه د ګئت� � چک ترالسه کړي. کورين ې کورين اونیو پورې وخت ون��ي �پ
 محدودې نه دي.  برخه �ې 

  
 شیدو د بدلولو او تغیر د څرنګوالي ګټې:  WICد ماشوم 

1. WIC  د ماشوم د شیدو د بدلولو یا تغیرولو د ګټو د ترالسھ کولو لپاره خپل  -کلینیکWIC  کلینیک تھ زنګ ووھئ 

o چک کړئ چې د Women, Infants and Children  )WICشیدې   کومې) ، ښځې، نوې زیږٻدلي او ماشومان
 ستاسو پھ پلورنځي کې شتھ؛

o کلینیک تھ زنګ ووھئ چې د اړتیا پھ صورت کې د ماشوم د شیدو ګټې بدلې یا لرې کړي؛ 

بجو   5بجو د ماښام تر  8کھ تاسو خپل کلینیک تھ نشئ ورتلی، لھ دوشنبې تر جمعې پورې د سھار لھ  -ایالتي دفتر WICد  .2
 ره زنګ ووھئ.شمٻ 1-800-841-1410پورې ایالتي دفتر تھ پھ 

 
 سرچینې:

، د اضافي تغذیې د مرستې  Supplemental Nutrition Assistance Program )SNAPد خوړو بنسټیز پروګرام  •
 شمٻرې تھ زنګ ووھئ.  1-800-322-2588  یا  ParentHelp123 webpage -او د خوړو بانکونھ  ) پروګرام

 

 

 

ی د یدا سازمان مساوي فرصت چمتو کوونک . 

چلند نھ کوي یرېتوپ WIC واشنګټن . 

  ٻدوپھ اور  ېچ یرودونکيھغھ پ  یا ڼھشئ. کا ېک ړیکھسره ا 1-800-841-1410لپاره لھ  ښتنېد دغھ سند د غو ېک ټبل فارم یوه پھ
یسیون ړیکھسره ا ٻرېشم 711لھ  ړئستونزه لرئ، مھرباني وک ېک  (Washington Relay)  واستوئ ښنالیکتھ بر  یا . 

WIC@doh.wa.gov 
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http://www.similacrecall.com/
http://www.parenthelp123.org/families/food-assistance-family/

