
 

 هذه المؤسسة ملتزمة بتكافؤ الفرص في األعمال التي تقدمها. 
 

 
 أسئلة وأجوبة متداولة 

 ميشيغان ب  WIC لألطفال الرّضع في برنامج   الحليب االصطناعي )"فورميوال"( تركيبةالماركة التجارية لتغيير 
 

)سيميالك( بدالً   Similacالحليب االصطناعي ماركة  تركيبة في ميشيغان WICسيقّدم برنامج المخصصات في شهر نوفمبر،  ابتداًء من صرف 

  ْل(.يما )إنف Enfamilمن ماركة 
 تقديمها.  التي سيتمّ  Similacماركة  هيّة تركيباتالحليب االصطناعي لمعرفة ما تركيبة إلى جدول تغيير  يُرجى الرجوع

 
 لتركيبة الحليب االصطناعي القياسية لألطفال الرّضع؟ بتغيير الماركة التجارية  WICلماذا يقوم برنامج  .1

 الحليب االصطناعي بأفضل قيمة للوالية. تركيبات إعطاء  WICيُفرض على برنامج  •
 مثل بعضها؟  التجارية   الحليب االصطناعي تركيبات   هل جميع ماركات  .2

القياسية المصنوعة لألطفال الرّضع األصحاء تستوفي جميع المعايير العالية التي  حليب االصطناعية الجميع تركيبات إن  •

التجارية على   Enfamilو  Similacماركتّي  اتمن تركيب ( للجودة والتغذية. تحتوي كلّ FDAتفرضها إدارة الغذاء والدواء )

تركيبات   ؛نسبة خفيفة من الالكتوزعلى  تركيبات تحتوي منتجات متشابهة لتستوفي احتياجات الطفل )على سبيل المثال، 
 الحليب(.  تركيبات مصنوعة من الصويا، وتركيبات مصنوعة منق، وا لبصا لتخفيفوتركيبات  ؛ق والغازاتلنيّالتخفيف 

 التجارية؟ التركيبة . هل يجب علّي تغيير ماركة Enfamilإن حالة طفلي جيدة على تركيبة ماركة  .3
تغيير ماركة الحليب االصطناعي التجارية ابتداًء من صرف المخصصات في شهر نوفمبر لطفلك. لن يقّدم  نعم، يجب عليك   •

م أن هذا التغيير قد يكون  . ونحن نتفهّ Enfamilلماركة  الصطناعيتركيبات الحليب اأنواع بعد اآلن مختلف   WICبرنامج 

ويستفيدون جيداً عليهما   Similacو  Enfamil تركيبات من ون كلّ ل. نرجو أن تعلمي أن معظم األطفال الرّضع يتقبّ مخيفاً لك  

 ألنهما متشابهان جداً لبعضهما البعض.   
. سيعمل Similacالتحويل إلى  أو عليها  ن عليهلشهر واحد أو لعدة أشهر، فسيتعيّ Enfamilتركيبة  رضعوسواًء كان طفلك ي •

 . أكبر قدر ممكنفي جعل هذا التغيير سلساً ب تكلمساعدمعك  WICموظفو برنامج 
 عها عندما أقوم بتغيير ماركة تركيبة الحليب لطفلي؟ ما األشياء التي علّي أن أتوقّ  .4

لون تركيبة الحليب. على سبيل المثال، قد يبدو ماركة من الطبيعي أن يعاني الطفل من بعض األعراض البسيطة عند تغيير  •
رجى االتصال بعيادة  ق. إذا كانت لديك مخاوف، فيُ ا رائحته مختلفة، أو قد تالحظين بعض البص  تكون أومختلفاً براز الطفل 

WIC .التابعة لها 

طفلك إذا رأيت أعراضاً مثل الطفح الجلدي أو اإلسهال أو اإلمساك أو المسؤول عن م الرعاية الصحية يُرجى االتصال بمقدّ  •
 القيء.  

 . هل سيواجه مشاكل اآلن؟Similacتركيبة   لم يتحّمل طفلي من قبل .5

   تركيبة الحليب االصطناعي.مشاكل  طفلك في استمرار يوماً بعد يوم، وقد يكون تجاوز ويتطور ينمو •
 ة الحليب االصطناعي؟ هل سيحصل طفلي على نفس كميّ  .6

 على عمر طفلك.  نفس المبادئ التوجيهية لكمية التركيبة المقّدمة، بناءً  WICبع برنامج نعم، سيتّ  •
 آخر؟ وزن في المتجر. هل من الممكن الحصول على تركيبتي ب Similacأخرى من تركيبة   أوزانا  لقد رأيت  .7

درج في قائمة التسّوق النوع المُ الوزن/نة فقط من التركيبة. ال يمكنك  إالّ شراء معيّ اً أحجامأن يقّدم  إالّ  WICال يمكن لبرنامج  •

 فقط.  WICالخاصة ببرنامج 
 ن علينا التغيير إلى شيء آخر؟ . هل سيتعيّ WICمن برنامج  بوصفة خصوصية  حليب اصطناعي تحصل أسرتي على تركيبة .8

الحصول على   يمكنه أو يمكنها طبيب، فال يزال الوصفة من ل تتطلّب  خصوصيةتركيبة  يحصل على أسرتكإذا كان أحد أفراد  •
 .  الخصوصية تلك التركيبة
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 جدول تغيير ماركة تركيبة الحليب االصطناعي التجارية 
 2021)سيميالك( ابتداًء من نوفمير  Similac)إنفاميل( إىل  Enfamilيرسي مفعول التغيير من ماركة 

 Similac تركيبة الحليب االصطناعي ماركة  Enfamil تركيبة الحليب االصطناعي ماركة

Enfamil Infant و Enfamil Reguline 
نت و إنفاميل ريغيوالين)
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Similac Advance 
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Enfamil ProSobee 

 ( فول الصوياتركيبة من   - روسوب   پإنفاميل )

 

 

 

 

 
 

 

Similac Soy Isomil 
 تركيبة من فول الصويا( - سوميلسيميالك صوي آيْ )

 

Enfamil Gentlease 
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لتخفيف النّيق(  - إنفاميل َجن  

 

 

 

 

 
 

 

Similac Total Comfort 

 سهل الهضم( - سيميالك توتال كوْمفورت)

 

Enfamil AR 

 (بصاقلتخفيف ال  - إنفاميل آيه آر )

 

 

 

 

 

 

Similac for Spit Up 

للبصاق(  -سيميالك فور سبت آب )  

 

  Similac منتجاتهناك  
ّ
  رة عند الطلبإضافية متوف
Similac Sensitive 

سيتف )
ْ
 ة ضد اللكتوز(ساسيّ لتخيف النّيق والبصاق بسبب ح –سيميالك سن

 

 
 


