ဖ ာော်မမြူလာရရှှိနင
ှိို မ
ော် ှုနင
ှ ော် ပတော်သကော်၍ WIC ပါဝငော်သမ
ူ ာျားအတွကော် အခ ကော်အလကော်
ဘယော်ဖ ာော်မမြူလာဖတွကှိို ဝယော်လရမလဲ
ှိို
။
ဖ ာော်မမြူလာမြနော်လညော်သမ
ိ ော််းဆညော််းမှုဖ
သ်းမခာ်းဖရွ ်းခ ယော်စရာမ ာ်း

ာင၊ော် ဖ ာော်မမြူလာ

ော်ခံရရိဖသာ Oregon WIC ြါဝငော်သမ
ူ ာ်းသညော်

ိိုလ

ော် ၎ငော််းတိို၏ WIC EBT

ိိုဝယော်ယူရနော်အတွ

ယာယအသံ်းို မြြုနိင
ို ြ
ော် ါသညော်။ ခွငမော် ြြုထာ်းဖသာ ြံိုဖသနညော််းမ ာ်းစာရငော််း

တော်မ ာ်း
ိို

ိို

ညရ
ော် နော် ဤဖနရာ

ိိုနြ
ိ ော်ြါ။

သငော်၏ WIC အက ှိ ျားခံစာျားခွငမ
ော် ာျားကှိို အသံျားို မပ ၍ ဖ ာော်မမြူလာဝယော်ယရ
ူ နော် လှိအ
ို ပော်ပါကျွနြ
ော်ို ော်တိိုသညော် စတိ်းို ဆိိုငမ
ော် ာ်းတွင ော် Similac အမှုနဖ
ော် ာော်မမြူလာမ ာ်း

•

သငအ
ော်

ိြု်းခံစာ်းခွငတ
ော် ွင ော် ဖ ာော်မြထာ်းဖသာ ဖ ာော်မမြူလာ

ိို တစော် နော်မမငော်ဖတွွေ့လာရသညော်။
၊ ဝယော်ယရ
ူ နော် သငော်၏ eWIC

ိို ရရိြါ

တော်

ိို

အသံ်းို မြြုြါ။
•

သငအ
ော်

ိြု်းခံစာ်းခွင ော် သိမဟို
ို
တော် တစော်ခိုခိုတွင ော် ဖ ာော်မြထာ်းဖသာ ဖ ာော်မမြူလာ

ရာမဖတွွေ့ြါ

၊ အစာ်းထိ်းို ဖ ာော်မမြူလာမ ာ်းဖ

ဖဆ်းခနော််း ဖရွ ်းခ ယော်မှုမ ာ်း

်းဇူ်းမြြု၍ ိုန်းော် ဆ

ိို

ော်ြါ။ မြညော်တင
ွ ်းော် WIC

ိို စူ်းစမော််းရနော်။

ဖ့များဖ့လရွ ှိသည့္ဖ့များမခန့္ျားမော်ာျား
ဖမ်း: အိမော်လိုြော်ဖ ာော်မမြူလာဖတွ ဖ
တစော်: အဘယော်သမ
ူ ျှမ. FDA
အိမော်လိုြော်ဖ ာော်မမြူလာ ဖ

်း

ငော််းသလာ်း။

မြငော််းမြငော််းထနော်ထနော် အ
ျွ်းြါ။ ဖမွ်း

ငော််းစ

ညစော်ညမော််းမှုအလာ်းအလာနင ော် အဖရ်းက
မလံိုဖလာ

ော်မခငော််းဖ

ာင ော် အသ

ဖမ်း: Similac ဖ ာော်မမြူလာမ ာ်း

ိို လ

ံမြြုထာ်းြါတယော်။ မဟိုတော် ဖမွ်း

ဖလ်းမ ာ်း

ိို အိမော်လိုြော်ဖ ာော်မမြူလာ ဖ

်းဖသာအာဟာရြမာဏ မလံိုဖလာ

ော်အနတရာယော်

ိို ခခိမော််းဖမခာ

မြနော်လညော်သမ
ိ ော််းဆညော််းထာ်းဖသာ ထိုတော်

ိုနမ
ော် ာ်း
ိုနမ
ော် ာ်း

ဖလ်းမ ာ်း

ျွ်းမခငော််းသညော်

ော်မခငော််း သိမဟို
ို
တော်

ော်နင
ိို သ
ော် ညော်။

ရ
ော် ိစတိို်းဆိိုငမ
ော် ာ်းတွင ော် အသံ်းို မြြုရနော် ဖ

တစော်: မြနော်လညော်သမ
ိ ော််းဆညော််းထာ်းဖသာ ထိုတော်

ငော််းစ

်း

ငော််းြါသလာ်း။

ိို ဖရာငော််းခ ရနော် မမ စော်နင
ိို ဖ
ော် တာြါ။ မဖသခ ာြါ
ိို စစော်ဖဆ်းရနော် ဖအာ

ော်တင
ွ မော် ြထာ်းသညော် နံြါတော်

၊
ိို

အသံ်းို မြြုြါ။
ဖမ်း:

ယော်ထတ
ို ော်

ိုနဖ
ော် တွ

ိို မြနော်သမ
ိ ော််းတာလဲ။

တစော်: Abbott Nutrition သညော် 2022 ခိုနစော် ဖ ဖ ာော်ဝါရတွင ော် အမှုန ော်
မြနော်လညော်သမ
ိ ော််းဆညော််းခဲသညော်။ ထိထ
ို တ
ို ော်

ိုနမ
ော် ာ်းထဲမ သငတ
ော် ွငရ
ော် ိမရိ

ဖလ်းြံိုဖသနညော််းမ ာ်းစွာ
ိို ဤအရာ

ိို

သငော်ဖမြာမြနိင
ို သ
ော် ညော်-

ိို

o Similac Recall ဆိို

ော်ထသ
ဲ ိို စာဖရ်းနံြါတော်

ိို

ထညြ
ော် ါ- www.similacrecall.com
▪

သ

ော်ဖရာ

ော်မှုရိဖသာ ထိုတော်

ဖနာော်စစဖညာော် ဖာာာာော်ာာ
ော် ်း၏ အာ ဖာာာာော်

နံြါတော်မ ာ်းြါရိသညော်။

မခရ ထ န ာါာါဖတာော်နမ နာ။

✓ 22 မ 37

ိုနမ
ော် ာ်းသညော် ဖအာ

ြ
ော် ါသံ်းို မ ိြု်းလံို်းတွင ော်

ာ်း ြထမဂဏနော််းနစော်လံို်း၊

နှငော်
ွနတ
ော် ိနန
ော် ာရိ

✓

ိုဒတ
ော် စော်ခိုတွင ော် K8၊ SH သိမဟို
ို
တော် Z2

ြါရိသညော်။
နှငော်
✓ 04/01/2022 သိမဟို
ို
တော် ဖနာ
သ

ော်တမော််း

ိုနဆ
ော် ို်းံ ရ

ော်ြိိုင်းော် တွင ော်

ော်စွဲ။

သငတ
ော် င
ွ ရ
ော် ှိှဖသာ ဖ ာော်မမြူလာကှိို မပနော်လညော်သမ
ှိ ော်ျားဆညော်ျားပါက•

လိုြော်ြါ။ မ ဖ ာော်မမြူလာ

ိို အသံ်းို မြြု.

လဲလယော်ရနော် သိမဟို
ို
တော် အစာ်းထိ်းို ရနော် ဖရွ ်းခ ယော်စရာမ ာ်းမာ•

Abbott

ိို 1-800-986-8540 သိို တိို

•

သငော်၏စတိို်းဆိိုငတ
ော် ွငစ
ော် စော်ဖဆ်းြါ။ WIC သညော် မြနော်လညော်သမ
ိ ော််းဆညော််းထာ်းဖသာ ဖ ာော်မမြူလာ
အစာ်းထိ်းို ရနော်အတွ

ော် ဖနာ

ော်ဖခေါ်ဆိုြ
ိ ါ။

ော်ထြော်ဖရွ ်းခ ယော်စရာမ ာ်း

ြါဝငော်နင
ိို ဖ
ော် သာော်လညော််း၊ တူညဖသာထိုတော်
ဖငွသာ်းမြနော်အမော််းြါ။

ော်ရို ိ

ိို ယာယခွငမော် ြြုထာ်းခြ်း၊ အ

ိုန၊ော် အစာ်းထိ်းို ထိုတော်

ိုနခ
ော် ရ

ော်ဒစော်

ိို

နအ
ော် သတော်မရိ

ိို သိမော််းဆညော််းြါ၊ သိမဟို
ို
တော်

