
  WIC برنامج  لعمیالت األسواق من االصطناعي الحلیب منتجات نقص عن معلومات

  المجفف االصطناعي للحلیب المؤقتة الخیارات لعرض ھنا أنقري 

للعائالت التي تتلقّى أنواع الحلیب االصطناعي المذكورة أدناه لكي نقدّم لھا  WICأكتوبر القادم، سنقوم بتحدیث بطاقات  11في  •
مزیداً من خیارات الحلیب االصطناعي لألطفال الرّضع. خالل ھذا التحدیث، لن تتمكن ھذه العائالت من صرف االستحقاقات  

 الساعة  حوالي أكتوبر 12 حتى مساءً   )7:00(  السابعة الساعة من أكتوبر 11في المتاجر في WICالمحددة لھا من برنامج 
ً  )8:00( الثامنة  . صباحا
o Similac Advance 
o Similac Total Comfort 
o Similac Sensitive 
o Similac Soy Isomil 
o Similac Spit-Up 

 
  أعاله.ي استخدام الخیارات المؤقتة ألنواع الحلیب االصطناعي المذكورة في الالئحة استمّري فأكتوبر،  12حتى  •

 
أكتوبر، سیظھر اآلن رصیدك من االستحقاقات الخاصة بالحلیب االصطناعي في قائمة التسّوق الصادرة لك من  12وابتداًء من  •

. ستتمكنین من الرّضع) لألطفال  اصطناعي (حلیب Formula Infantوعلى إیصاالت الشراء من المتاجر كـ  WICبرنامج 
للخیارات المؤقتة ألنواع الحلیب  الرّضع لألطفال  االصطناعي الحلیبصرف أي حلیب اصطناعي مذكور على صفحات 

. (مالحظة: ال یسري ھذا على الخیارات المذكورة على صفحتّي الحلیب االصطناعي 12االصطناعي المجفّف، ابتداًء من أكتوبر 
  .)Premature Formula -وللمولودین والدة مبتسرة  Hypoallergenic Formula -ضعیف الحساسیة 

 

 االصطناعي الحلیب منتجات على للعثور نصائح
 :والمنطقة المتجر حسب االصطناعي الحلیب منتجات توافر مدى یختلف أن یمكن

ً بّ مس االتصال حاولي •  كمیات من للتحقق اإللكتروني الصیدلیة أو المتجر موقع على ابحثي  أو WIC برنامج من المعتمد الصیدلیة أو بالمتجر قا
ً  تشترین  كنت وإذا .الصیدلیة أو بالمتجر المتواجدة االصطناعي الحلیب منتجات ً  حلیبا  لك المصروفة االستحقاقات استخدام بدون اصطناعیا

 .بالثقة جدیرة صیدلیات أو متاجر من تتسّوقي أن على فأحرصي ، WIC برنامج من
  . الكبیرة  بالمتاجر الحال ھو كما المنتجات من خالیة تكون ال قد. الصغیرة والصیدلیات المتاجر من المنتجات توافر مدى عن استفسري •
 االصطناعي للحلیب المؤقتة الخیارات قائمة على فاطلعي لك،  المفّضلة االصطناعي الحلیب ماركة على العثور من تتمكني لم وإذا •

   .المحلیة المتاجر في علیھا العثور وحاولي المجفف
 تستفسري أن على فأحرصي  المتجر،  في عنھاماركة أخرى بدیلة  أو بك الخاصة االصطناعي الحلیب ماركة على العثور تستطیعي لم وإذا •

ً  یتمّ  قد. المتجر موظفي أحد من عنھا  أن یمكن أو آخر،  مكان في منضدة خلف الصطناعيا الحلیب منتجات من إضافیة كمیات تخزین أحیانا
  .القادمة الشحنة استالم موعدمتى سیكون  عنالموظف  یعلمك

ً  14-10 مؤونة( فقط الحاضر الوقت في إلیھ تحتاجین الذي االصطناعي الحلیب شراء على أحرصي •  في تكدیسھا وتجنّبي) یوما
 .رفوفھا نیتخز إلعادة الوقت للمتاجر ویتیح االصطناعي لحلیبا على الحصول في األخرى العائالت ھذا سیساعد .منزلك

 .الزبائن یشتریھا أن یمكن التي االصطناعي الحلیب عبوات عدد من تحدّ  قد المخازن بعض أن المالحظة یُرجى •
 تقدیم على قادرةتكون  قد التيالمؤسسات  وغیرھا الخیریة والمؤسسات )Food Pantryمؤسسات خزائن الطعام ( من استفسري •

 .لمحلیةمؤسسات خزائن الطعام ا  عن المزید لمعرفة لھا التابعة المحلیة WIC برنامج بعیادة أو 211 بـ اتصلي. لك المساعدة
ً  فیمكنك االصطناعي،  الحلیب على العثور تستطیعي لم وإذا •  ناتعیّ  أو لدیھا لدیھ یكون  فقد. بك الخاص الصحیة الرعایة م بمقدّ  االتصال أیضا

 .لك  المساعدة تقدیم على قادرة أخرى محلیة وكاالت حول أفكار أو

 االصطناعي الحلیب منتجات نقص بشأن فعلھا عدم أو فعلھا علیك التي األشیاء
 الرّضع  لألطفال
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 فعلھا  علیك التي األشیاء ما 

 .اصطناعي حلیب أو طبیعي أم حلیب رضیعك بإرضاع قومي •
 الرضاعة دعم .لك تقدیمھ المتاح والدعم الطبیعیة الرضاعة حول لدیك تكون قد أسئلة أي بشأن لھا  التابعة WIC بعیادة باالتصال قومي •

  .الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب منتجات نقص خالل الطبیعیة
 الحلیب ألنواع المؤقتة الخیارات في الواردة والمعلومات أعاله المذكورة االصطناعي الحلیب بشأن النصائح على باالطالع قومي •

 من تتمّكني لم وإذا. رضیعك  یرضعھا التي االصطناعي الحلیب ماركة عبوات على العثور الصعب من كان إذا وذلك المجفف االصطناعي
 WIC برنامج بعیادة االتصال فعلیك مؤقتة،  لفترة عنھا البدیلة الماركات أو رضیعك،  یرضعھا التي االصطناعي  الحلیب ماركة على العثور
 .المساعدة لطلب لھا التابعة

ً  یرضع طفلك كان إذا الخاص بك الصحیة الرعایة بمقدم أو لھا التابعة WIC برنامج بعیادة باالتصال قومي • ً  حلیبا ً  اصطناعیا  للحساسیة خاصا
 . علیھ العثور من نيتتمكّ  ولم معیّنة ةطبیّ  لحالة أو

 فعلھا  عدم علیك التي األشیاء ما 

ً  الرضیع طفلك تُرضعي ال • ً  حلیبا  عن المزید لمعرفة ھنا أنقري   .الغذائیة طفلك احتیاجات يیلبّ  ولن سلیم غیر فھذا. منزلي صنع من اصطناعیا
 المنازل  في المصنوع االصطناعي الحلیب في الكامنة المخاطر

 الحلیب إلى الماء من المزید إضافة تؤدي أن یمكن. أبداً  بذلك القیام ینبغي ال. كمیتھ لتمدید االصطناعي لحلیبا" بالماء ترققي" ال •
الكھارل  واضطرابات الدم في الصودیوم مستویات انخفاض إلى وتؤدي والمعادن،  البروتین مستویات تخفیف إلى المجفف االصطناعي

  .المستشفى الرضیع دخول إلى تؤدي قد شأنھا من التي األخرى(اإللكتروالیت) 
 تفتقرھذه األنواع من الحلیب  ألن األقل،  على العمر من واحدة سنة یبلغ حتى نباتي حلیب أو ماعز حلیب أو بقري حلیب رضیعك ترضعي ال •

 تزید الذین األصحاء األطفال اعإرض یمكن نادرة،  طارئة حاالت  وفي. الھضمي الجھاز في مشاكالً  تسبب أن ویمكن یةالمغذّ  العناصر إلى
ً  أشھر،  6 عن أعمارھم ً  حلیبا  الرعایة مقدم من ودعم بمساندة ذلك یكون أن شرط واحد،  أسبوع عن تتجاوز ال لمدة الدسم،  كامل  بقریا
 الخاص الصحیة الرعایة مقدم مع يثحدّ أن تت على وأحرصي االصطناعي  للحلیب البدائل عن المزید لمعرفة  ھنا انقري . كب الخاص الصحیة

 .منھا أيّ  استخدام في ینتفكرّ  كنت إذا كب
 .احتیال عملیة تكون أن فیجوز بالثقة،  جدیرة غیر مصادر من االصطناعي الحلیب تشتري ال •
ً  تستخدمي أو تشتري ال • ً  حلیبا  .األسواق من بسحبھ إنذار صدر اصطناعیا

 حلیب أي أجد لم إذا أفعلھ أن عليّ  ینبغي ماذا األسواق،  من االصطناعي الحلیب منتجات نقص استمرار مع: ھنا  انقري المعلومات،  من لمزید
 اصطناعي؟

 الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب سالمة

  المتحدة الوالیات في المصنوعة االصطناعي الحلیب منتجات - الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب تحضیر •
 المستورد  االصطناعي الحلیب منتجات •

 
o المستورد الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب منتجات عن األطفال طب أكادیمیة من معلومات  
o المستورد االصطناعي الحلیب منتجات - الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب تحضیر 

  :بشأن Abbott لشركة اإللكتروني الموقع على اطلعي •
o الجودة  وعملیة االصطناعي الحلیب إنتاج یتم كیف 
o شائعة  أسئلة/معرفتھ واألمھات اآلباء یرید ما 

 Abbott بشركة الخاصة االصطناعي الحلیب منتجات سحب

 المعلومات صفحة على والموارد األسواق من بسحبھا إنذار الصادر االصطناعي الحلیب منتجات عن  المعلومات من مزید على تعّرفي •
 میشیغان من اصطناعي حلیب ماركات سحب عن WIC برنامج لعمیالت
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  الموارد
 للحلیب الحاضر الوقت في میشیغان في المعتمدة البدیلة لمنتجاتل االصطناعي الحلیب ألنواع المؤقتة الخیارات قائمة على اّطلعي •

  .مبتسرة والدة للمولودین االصطناعي والحلیب الحساسیة الضعیف االصطناعي الحلیب ذلك بما لك،  المخصص االصطناعي
 US Department of Health and Humanعلى الموقع اإللكتروني لـ  الرّضع لألطفال االصطناعي الحلیب صفحة •

Services  

 مساعدة  على أحصلي 
ً  لھا التابعات المحلیة WIC برنامج عیادة بـ االتصال WIC برنامج في المشتركات العائالت عنشجّ  ً  للعائالت ویمكن. للمساعدة طلبا  مبمقدّ  االتصال أیضا

 بشأن مخاوف أو أسئلة لدیك كان إذا .المحلي  المجتمع في االجتماعیة المؤسسات أو المحلیة،  العامة الصحة وكالة أو بھن،  الخاص الصحیة الرعایة
   .بك الخاص الصحیة الرعایة مقدم على طرحھا فعلیك خاصة،  طبیة الحتیاجات االصطناعي الحلیب استخدام أو الرضیع،  طفلك إرضاع
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https://www.hhs.gov/formula/index.html
https://wiccp.state.mi.us/clientPortal/WebForms/PublicPages/WICClinics.aspx
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