
 

ህጹጽ ዳግመ-ጻውዒት:- Abbott ናይ ህፃናት ፎርሙላ ዝሓዘ Similac ፓውደር ካብ ዕዳጋ ክእከቡ መምርሒ ኣውሪዱ ኣሎ። 

• Similac ፓውደር- Advance፣ Total Comfort፣ Sensitive፣ ከምኡውን Spit Up 

• Alimentum ፓውደር 

ካብ ዕዳጋ ክእከብ ዝተገበረ ናይ ህጻን ፎርሙላ እዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፡- 

• ብሎታ ቁጽሪ 22-37 ዝጅምሩ፤ ከምኡ እውን 

• K8, SH, ወይ Z2 (ስእሊ ይርኣዩ)፤ ከምኡ እውን 

• አገልግሎቱ ዘብቀዓሉ መዓልቲ ኤፕሪል 2022 ወይ ድሕሪኡ። 

ፎርሙላ ሎታ ቁጽሪ ኣብዚ similacrecall.com ይርኣዩ። 

• ካብ እዳጋ ንክእከብ ዝተገበረ እንተድኣ ኮይኑ ፣ ንዉላዶም ከይምግብዎ። 

• ካብ ዕዳጋ ንክአከብ ዝተገበረ ጣሳታት “Do Not Use (ኣይትጠቐም)” ዝብል ምልክት ይግበርሎም። ናይ ህጻን ፎርሙላ 
ብከመይ ምቅያር ወይ ምትካእ ከምዝክእሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር ይመልከቱ። 

መማረጽታት ፎርሙላ WIC፦ 

• ግዝያዊ ምርጫታት ፎርሙላ ህጻናት – መውሃቢ ሓገዝ ምስ ስእልታት(3/10/22) (PDF) 

ኣብ ገዝኦም ዝኸዘንዎም ካብ ዕዳጋ ንክእከቡ ዝተገበሩ ናይ ህጻን ፎርሙላታት ብኸመይ ክልዉጥዎም ከምዝክእሉ፡- 

1. መኽዘን - ናይ ህጻን ፎርሙላ ናብ መክዘን ክመልስዎ ይፈትኑ 

o ነፍሲ ወከፍ መክዘን ክቅርብዎ ዝክእሉ ክፈላለ ይክእል እዩ። 

o ገሊኦም መኽዘናት ካብ ዕዳጋ ክእከቡ ዝተገበሩ ናይ ህጻን ፎርሙላታት ወሲዶም ክልዉጡ፣ ገንዘብ ክከፍሉ ወይ 
ገንዘብ ክመልሱ ይክእሉ እዮም። እቲ መማረጺ እዚ እንተድኣኮይኑ ናይ ገንዘብ ክፍሊት ወይ ድማ ምምላስ ገንዘብ 
ኣማረፂ ተጠቂሞም ዝኮነ ናይ ህፃን ፎርሙላ ክረክቡ ይክእሉ። 

o እቲ መክዘን ናይ ህጻን ፎርሙላ ዘይልዉጥ እንተድኣኮይኑ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቁጽርታት 2 & 3 ይርኣዩ። 

2. ካምፓኒ Similac ፎርሙላ (Abbott)- ካብ ዕዳጋ ክእከብ ዝተወሰነሉ ፎርሙላ ናብ Abbott ይመልሱ። 

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


ስድራ ቤታት እቲ ካብ ዕዳጋ ክእከብ ዝተገበረን ኣብ ገዝኦም ዝተከዘነን ናይ ህጻን ፎርሙላ ናብ Abbott ክምልሱዎ ይክእሉ 
እዮም። እዚ ንምግባር፡- 

• ናብ www.SimilacRecall.com ይኽዱ ወይ ናብ 1-800-986-8540;ይደዉሉ።  
• ኣብቲ መርበብ፣ ሓበሬታ ናብ ታሕተዋይ ገጽ ብምውራድ “Check Lot Number (ሎታ ቁጽሪ የረጋግፁ)” ዝብል 

ክሊክ ይግበሩ፤  
• ኣብቲ ካብ ዕዳጋ ክእከብ ዝተገበረ ፎርሙላ ዝሓዘ ጣሳ ዘሎ ሎታ ቁጽሪ የእትዉዎ፤  
• ካብ ዕዳጋ ክእከብ ዝተገበረ ናይ ህጻን ፎርሙላ እንተድኣኮይኑ እቲ ሎታ ቁጽሪ ኣካል ናይቲ ዝተኣከበ ምኳኑ 

ዘመላኽት ፎርም ክሪኡ እዮም፤  
• እቲ ፎርም መሊኦም የረክብዎ፤  
• “Abbott received the return request and to watch your email for a link to get the unique 

return label (Abbott እቲ ክምለሰሎም ዝሓተትዎ ተቀቢሉዎም ኣሎ ፍሉይ መመለሲ ምልክት ንክረክቡ ዘገብር 
ሊንክ ኣብ ኢሜይሎም ይርኣዩ)” ዝብል መልእክቲ ሃንደበት ክመፆም እዩ።  

• ስድራ ቤታት እቲ ናይ ህጻን ፎርሙላ ኣብ ሳጹን ክሕሽግዎ፣ እቲ ዝተውሃቦም ፍሉይ ምልክት ክውስክሉን ከምኡውን 
ልክዕ ኣብቲ ኢሜይል ከምዝተሓበረ ወሲዶም መሊሶም ናብ Abbott ይልኣኽዎ።  

• ስድራ ቤታት ቸክ ክሳብ ዝረክቡ ክሳብ 4 ሰሙናት ክወስደሎም ይክእ። ስድራ ቤታት እቲ ገንዘብ ኣመልኪቱ ኣብ 
ምንታይ ከውዕልዎ ከምዝክእሉ ገድብ የለን። 
  

ናይ WIC ናይ ህጻናት ፎርሙላ ጥቅምታት በከመይ ይትክኡ ወይ ከዓ ይልወጡ፡- 
1. WIC ክሊኒክ፡- ዝተተክኡ ወይ ዝተለወጡ ናይ ህጻን ፎርሙላታት ንምርካብ ናብ WIC ክሊኒኮም ይደውሉ። 

o ኣብ መክዘኖም እንታይ ዓይነት ናይ Women, Infants & Children (WIC፣ ኣንስትን ሕጻናትን ቈልዑን) ህጻን 
ፎርሙላ ከምዘሎ ንምፍላጥ የረጋግፁ። 

o እቲ ዝደልይዎ ዓይነት ናይ ህጻን ፎርሙላ ጥቅምታት ክትከኣሎም ወይ ክልወጠሎም እንተደልዮም ናብ ክሊኒክ 
ይደዉሉ። 

2. መንግስታዊ ቤት ዕዮ WIC፡- በቲ ናይ ክሊኒኮም ተግባር ተዘይዓጊቦም ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቐትሪ ክሳብ 5 
ድሕሪ ቐትሪ ኣብዘሎ ግዜ ናብ ናይ መንግስቲ ስልኪ ቀፅሪ 1-800-841-1410 ይደዉሉ። 

 
ምንጭታት፦ 

• መሰረታዊ ናይ ምግቢ ፕሮግራም (Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP፣ ተወሳኺ መደብ 
ረድኤት ኣመጋግባ)) ከምኡ እውን ናይ ምግቢ ባንኪ - ParentHelp123 ወብሳይት ወይም ናብ 1-800-322-2588 
ይደውሉ። 

 

እዚ ትካል እዚ ወሃቢ ማዕረ ዕድላት እዩ። 

ናይ ዋሺንግተን WIC ኣድልዎ ኣይገብርን። 

እዚ ሰነድ ብኻልእ መንገዲ ክቐርበልካ ንምሕታት፡ ብ 1-800-841-1410 ደውል። ጽሙማን ወይ ናይ ምስማዕ ጸገም ዘለኩም ዓማዊል፡ 
ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ 711 (Washington Relay) ወይ ኢመይል ናብ WIC@doh.wa.gov ። 

DOH 961-1265 March 2022 Tigrinya 

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

