
 ( WIC)   واألطفال   والرضع   النساء   برنامج   لزبونات   األطفال   حليب   تركيبات   عن   معلومات 

ًًفًيًًً(WICً)ًًواألطفاًلًًوالرضًعًًالنساًءًًبرنامًجًًسيقّدًمًًمارًسًًآذارً/1ًًًًتاريًخًًمًنًًبدءا ً

 ًًسواهاً.ًًدوًنًًً(Similacً)ًً"سيميالكً"ًًنوعيًةًًمًنًًاألطفاًلًًحليًبًًتركيباًتًًميشيغاًن

ًًوحليًبًً(ً،Advance Similacً)ًًًسأدفاًنًًسيميالًكًًحليًبًًتركيباًتًًالرفوًفًًإلًىًًتعوًد

ًًكومفورًتًًتوتاًلًًسيميالًكًًوحليًبًً(ً،Advance Similacً)ًًسينسيتيًفًًسيميالًك

(ًComfort Total Similac،ً)ًًًًًالصويًاًًمًنًًإيسوميًلًًسيميالًكًًوحليًب Similac
Soy) Isomil.ً)ًًًًمنهً.ًًوتخّزًنًًالمنتًجًًتطلًبًًأًنًًاآلًنًًالمتاجًرًًتستطيًع 

  ( WIC)   واألطفال   والرضع   النساء   برنامج   تسّوق   قائمة   كانت   إذا   سيميالك   من   األطفال   حليب   تركيبات   إحدى   اختيار   إلى   ستحتاجين 

 يلي:   ما   تُظهر   المتجر   وإيصاالت   بك   الخاصة 

 للرضعً:ًًً(SIMILACً)ًًسيميالًكًًحليًبًًمسحوًقًًتركيبًةًًأًوًًللرضًعًًالحليًبًًمسحوًقًًتركيبًة •

 

كة أبوت )ملحوظة: نِتج حليب سيميالك المساعد عىل تقليل التقّيؤ. سيستمر برنامج النساء والرضع واألطفال Abbottلم تُعد شر
ُ
( ت

(WICي منح تركيبة حليب "إنفاميل إي
ي ميشيغان ف 

من تقارير طبية بعد Enfamil ARآر" ) -( ف 
ّ
ي تقد

شهر شباط/ ( للزبونات اللوات 

اير   Enfamilآر" ) -. ُيرجر االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان طفلك بحاجة إىل تركيبة حليب "إنفاميل إي2023فبر

AR .) 



، (Enfamil ARآر" ) -"إنفاميل إيسابق ألوانه أو تركيبة حليب حليب لطفل  إذا تم وصف تركيبة حليب مضادة للحساسية أو •

 آر. -إنفاميل إيليب المضادة للحساسية أو الخاصة للطفل السابق ألوانه أو الخيارات المؤقتة من تركيبات الح راجعي قائمة

 
ًز •  للرضعً:ًًسيميالًكًًحليًبًًتركيبًةًًمركّ

o  أدفانس   سيميالك   حليب   (Advance Similac )  
o  الصويا   من   إيسوميل   سيميالك   حليب   (Isomil Soy Similac ) 

 لالستهالكً:ًًالجاهزًةًًللرضًعًًً(SIMILACً)ًًسيميالًكًًحليًبًًتركيبًة •
o  أدفانس   سيميالك   حليب   (Advance Similac ) 
o  سينسيتيف   سيميالك   حليب   (Sensitive Similac ) 
o  الصويا   من   إيسوميل   سيميالك   حليب   (Isomil Soy Similac ) 

 خاصة.   شروط   استيفاء   يتم   عندما   لالستهالك   الجاهزة   الحليب   تركيبة   تأمين   يتم   * 

   (Similacاألسئلة الشائعة حول العودة إلى استهالك منتج سيميالك )

 

 تركيبًةًًإليجاًدًًنصائًح

( للعثور على التركيبة. ملحوظة: ليست كل المتاجر معتمدة  Store Locator) محدّد موقع متجر سيميالك استخدمي •

للعثور على المتاجر المعتمدة من برنامج النساء والرضع واألطفال  (. WICمن برنامج النساء والرضع واألطفال )

(WICانقري هنا ،). 
  منتجاتها.( لتفقّد WICتصفّحي الموقع اإللكتروني للمتجر أو الصيدلية الخاصة ببرنامج النساء والرضع واألطفال ) •
إذا لم تِجدي في المتجر تركيبة الحليب التي تريدينها، تأكدي من مراجعة موظف ما فيه. قد يكون ثمة تركيبات حليب   •

ضافية في بعض األحيان غير معروضة أو في موقع آخر، أو قد يكون الموّظف قادراً على إخبارك بالموعد أطفال إ

  الُمتوقَّع للشحنة المقبلة.
تحققي من المتاجر والصيدليات األصغر حجماً. فمن الممكن أاّل يكون المخزون لديها قد نفذ عندما ينفذ من المتاجر  •

   األكبر منها.
(  WICال تجدين تركيبة حليب األطفال، تواصلي مع عيادة برنامج النساء والرضع واألطفال ) إذا كنت ما زلت •

 المحلية. 
 للتذكير:  •

o نقري اطفلك تركيبة حليب ُمعدّة في المنزل. فهذا أمر غير آمن ولن يلبّي احتياجات طفلك الغذائية.  تُطعميًال

 كيبة حليب األطفال الُمعدّة في المنزل. هنا لمعرفة المزيد عن مخاطر تناول تر
o في الحليب الخاص للرضع بغية زيادة كميته. ال يجوز القيام بهذا األمر إطالقاً. ًالمياهًكميةًمنًتزيديًال

ين والمعادن يمكن أن تؤدي إضافة المزيد من الماء إلى تركيبة حليب األطفال إلى تخفيف مستويات البروت

فيها، وانخفاض مستويات الصوديوم في الدم واضطرابات الكهارل األخرى التي قد تتطلب دخول  

 للحصول على التعليمات حول كيفية خلط تركيبة الحليب، انقري هنا. المستشفى. 
o حداً  طفلك حليب البقر أو حليب الماعز أو الحليب النباتي حتى يبلغ من العمر عاماً واًتطعميًأنًيجوزًال

 على األقل، ألّن هذه األلبان تفتقر إلى العناصر الغذائية ويمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. 

 

 مساعدًةًًعلًىًًاحصلًي

عيادة برنامج النساء والرضع واألطفال إذا كان لديك أسئلة أو كنت قلقة بشأن إطعام طفلك، فاتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو 

(WICالمحليّة ) .للحصول على المساعدة 
 

https://www.similac.com/where-to-buy-similac.html
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICAuthorizedStores.aspx
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICAuthorizedStores.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Is-Homemade-Baby-Formula-Safe.aspx
https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/formula-feeding/Pages/Is-Homemade-Baby-Formula-Safe.aspx
https://www.michigan.gov/mdhhs/-/media/Project/Websites/mdhhs/Assistance-Programs/WIC-Media/MDHHS-Pub-1292-Formula-Prep15_22.pdf?rev=2308ddb5b92e4437a328e2b9e68d862d&hash=68C5ACCA5F3E468F9AA7FEE03ECB4C0B
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx


 



 



 





 

 (ًفيًميشيغانًعنًتغييرًتركيباتًحليبًسيميالًكWICواإلجاباتًالخاصةًببرنامجًالنساءًوالرضعًواألطفالً)األسئلةًً

 01.2023 توفر هذه المؤسسة الفرص بصورة متكافئة.                                                        

 

منًتاريخً (ًفيًميشيغانًتركيباتًحليبًاألطفالWICًسيقّدمًبرنامجًالنساءًوالرضعًواألطفالً)2023ًآذار/ًمارس1ًًبدءاً 

 (ًدونًسواها.SIMILACمنًشركةً"سيميالك"ً)

 ميشيغانًتوفيرًتركيباتًحليبًسيميالكًالعاديّةًلألطفالًفقطً؟(ًفيWICًلماذاًالًيستطيعًبرنامجًالنساءًوالرضعًواألطفالً) .1

( عقد االتفاقية لتصنيع تركيبات حليب األطفال مع شركة ُمصنِّعة واحدة تمنح  WICمطلوب من برنامج النساء والرضع واألطفال ) •

أفضل خصم. كلّما استطاع برنامج النساء والرضع واألطفال أن يقلّل من تكلفة تركيبات حليب األطفال، كلّما ازداد عدد الزبونات  

حليب األطفال الوطنية كما تتوفّر اآلن تركيبات حليب أطفال اللواتي يمكن أن يقدم الخدمة لهّن. وقد تحسنت حالة النقص من تركيبات 

 سيميالك في المتاجر في والية ميشيغان. 
 هلًجميعًالعالماتًالتجاريةًلتركيباتًحليبًاألطفالًمتشابهةً؟ .2

ذية نفسها. وتقدم تستوفي جميع تركيبات حليب األطفال الرضع العاديّة المخّصصة لألطفال األصحاء المعايير عالية للجودة وتوفر التغ •

 أيضاً كل عالمة تجارية تركيبات حليب أطفال تلبّي احتياجات طفلك. 
 تناسبًتركيبةًحليبًمنًغيرًنوعيّةًسيميالكًلطفلي.ًهلًعلّيًتغييرًالتركيبات؟ .3

ضع واألطفال . لن يقدّم برنامج النساء والر2023آذار/مارس  1نعم، يجب أن تستبدليها بتركيبات حليب سيميالك بدءاً من تاريخ  •

(WIC أي تركيبات حليب أطفال من غير نوعيّة سيميالك بعد اآلن. نفهم أّن هذا التغيير قد يبدو مخيفاً. يُرجى أخذ العلم بأّن معظم )

األطفال يتقبّلون جميع تركيبات حليب الرضع العاديّة ألنها متشابهة جدّاً من حيث الجودة والتغذية. سيعمل موظفو برنامج النساء  

 الرضع واألطفال معك للمساعدة في جعل هذا التغيير سلساً قدر اإلمكان.  و
 ماذاًيجبًأنًأتوّقعًعندماًأغيّرًتركيبةًحليبًطفليً؟ .4

من الطبيعي أن يعاني الطفل من بعض األعراض البسيطة عند تغيير تركيبات الحليب. على سبيل المثال، قد يبدو براز الطفل مختلفاً أو  •

، ويمكن أن تالحظي بعض التقيّؤ. إذا كان لديك مخاوف، يُرجى االتصال بعيادة برنامج النساء والرضع واألطفال تكون رائحته مختلفة

(WIC .لديك ) 

 يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية لطفلك إذا رأيت أعراضاً مثل الطفح الجلدي أو اإلسهال أو اإلمساك أو القيء.  •
 منًقبل.ًهلًسيواجهًبعضًالمشاكلًاآلن؟ًلمًتناسبًتركيبةًحليبًسيميالكًلطفلي .5

يستمر طفِلك في النمو والتطور في كل يوم ومن الممكن أن يكون قد تجاوز المشاكل التي تسببها تركيبة سيميالك. إذا كان لديِك مخاوف  •

 عند البدء بإطعام طفلك تركيبات سيميالك، فاتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص به.  
 الكميةًنفسهاًمنًالتركيبة؟هلًسيحصلًطفليًعلىً .6

( كميات من تركيبات حليب األطفال على أساس عمر طفلك، وليس العالمة WICنعم، يوفّر لك برنامج النساء والرضع واألطفال ) •

 التجارية لتركيبة الحليب.
 الحليبًبحجمًآخرً؟لقدًرأيتًأحجامًأخرىًمنًتركيباتًحليبًسيميالكًفيًالمتجر.ًهلًمنًالممكنًأنًأحصلًعلىًتركيبةً .7

أوْنصات( من تركيبات حليب سيميالك التي يوفّرها برنامج النساء والرضع   12.6 - 12.4إذا لم تُكن األحجام الصغيرة متاحة ) •

 1. بعد تاريخ 2023أيّر/مايو  1(، سيستمر البرنامج في تأمين أحجام أخرى من تركيبات حليب سيميالك لغاية WICواألطفال )
 ( فقط. WICتتوفر تركيبات حليب سيميالك صغيرة الحجم التي يؤّمنها برنامج النساء والرضع واألطفال )أيّار/مايو، س

 (.ًهلًسيتعينًعليناًاستبدالهاً؟WICتتلقىًعائلتيًتركيباتًحليبًأخرىًمميّزةًمنًبرنامجًالنساءًوالرضعًواألطفالً) .8

 قريراً من الطبيب، فال يزال بإمكانه تلقي هذه التركيبة نفسها.  إذا كان أحد أفراد عائلتك يتلقّى تركيبة حليب مميّزة تتطلب ت •
(ًمنذًأنًتمًسحب/افتقارًتركيباتًالحليبًمنًالمتاجر.ًماذاًأفعلًاآلنEnfamil ARًكنتًقدًبدأتًأستخدمًتركيبةًحليبً"إنفاميلًإيًآر"ً) .9

 بماًأنّنيًُملزمةًباستخدامًتركيبةًحليبًسيميالكًفقطً؟
( للزبونات Enfamil ARآر" ) -( في ميشيغان في منح تركيبة حليب "إنفاميل إيWICوالرضع واألطفال )سيستمر برنامج النساء  •

آذار/مارس. يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان طفلك بحاجة إلى تركيبة  1اللواتي تقدّمن تقارير طبية بدءاً من 

 (.Enfamil ARآر" ) -حليب "إنفاميل إي

 تبرًتركيبةًحليبًأطفالًسيميالكًآمنةً؟هلًتُع .10

 زوري الموقع االلكتروني لشركة سيميالك لمعرفة كيفية محافظتها على تركيبة حليب آمنة لالستهالك: •
 كيف تُصنع التركيبات/ عملية ضمان الجودة •

 ماذا يريد أن يعرفه أولياء األمور/ األسئلة الشائعة   •
 ماذاًلوًكانًلدّيًأسئلةًأوًمخاوفًبشأنًهذاًالتغييرً؟ .11

 إذا كان لديك أسئلة أو مخاوف حيال أمر ما. ( المحليّةWICبعيادة برنامج النساء والرضع واألطفال )اتصلي  •

https://www.similac.com/formula-quality-process.html
https://www.similac.com/formula-availability-faqs.html
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx

