सूत्र उपलब्धता सम्बन्धमा WIC सहभागीहरूको लागग जानकारी
म कुन सूत्रहरू गकन्न सक्छु ?
सूत्र सम्झनाको कारणले, सूत्र प्राप्त गने ओरे गन WIC सहभागीहरूले अस्थायी रूपमा आफ्नो WIC EBT कार्ड हरू विविष्ट
िैकल्पिक विकिहरू खररद गनड प्रयोग गनड सक्छन्। अनुमवि वदइएको सूत्र विकिहरूको सूची हेनड यहााँ ल्पिक गनुडहोस्।

यगि तपाइँ तपाइँ को WIC लाभहरू प्रयोग गरी सूत्र खररि गनन आवश्यक छ भने:
•

हामी एक पटक फेरर पसलहरूमा Similac पाउर्र सूत्रहरू हेनड सुरु गदै छ ।ौं यवद िपाईौंको लाभमा सूचीबद्ध सूत्र
उपलब्ध छ भने, कृपया यसलाई खररद गनड िपाईौंको eWIC कार्ड प्रयोग गनुडहोस्।

•

यवद िपाइाँ िपाइाँ को लाभ िा कुनै पवन मा सूचीबद्ध सूत्र फेला पानड सक्नुहुन्न िैकल्पिक सूत्रहरू, कृपया िपाइाँ को
कल गनुडहोस् स्थानीय WIC ल्पिवनक विकिहरू अन्वेषण गनड।

बारम्बार सोगिने प्रश्नहरू
प्रश्न: के घरे लु सूत्रहरू सुरविि छन्?
ဖ ြေ: होइन। FDA दृढिापूिडक सल्लाह वदन्छ छै न वििुहरूलाई घरे लु सूत्र खुिाउनुहोस्। दू वषि हुन सक्ने सम्भाव्यिा
र अत्यािश्यक पोषक ित्वहरूको अभाि िा अपयाडप्त मात्राको कारणले वििुहरूलाई घरमै बनाएको सूत्र
खुिाउनु जीिन-धम्कीजनक हुन सक्छ।
प्रश्न: के हाल स्टोरहरूमा उपलब्ध वसवमलाक सूत्रहरू प्रयोग गनड सुरविि छन्?
ဖ ြေ: स्मरण गररएका उत्पादनहरू अब वबक्रीको लावग उपलब्ध हुनु हुाँदैन। यवद िपाइाँ अवनविि महसुस गनुडहुन्छ भने,
ररकॉल गररएका उत्पादनहरू विरुद्ध जााँच गनडको लावग िल दे खाइएको लट नम्बर प्रयोग गनुडहोस्।
प्रश्न: कुन उत्पादनहरू वफिाड बोलाइयो?
ဖ ြေ: Abbott Nutrition ले फेब्रुअरी 2022 मा धेरै पाउर्र वििु सूत्रहरू सम्झाएको वथयो। िपाईौंसाँग िी
उत्पादनहरू मध्ये कुनै छ वक छै न भनी िपाईौंले कसरी बिाउन सक्नुहुन्छ:
उत्पादन को ि ल मा धेरैस ख्य
ौं ा को
उदाहरण हुन सक्छ।

o Similac Recall साइटमा धेरै नम्बर प्रविष्ट
गनुडहोस्: www.similacrecall.com
• प्रभाविि उत्पादनहरूसाँग वनम्न िीनिटा धेरै सौंख्याहरू छन्:
✓ 22 दे ल्पख 37 सम्मको पवहलो दु ई अौंक,
र
✓ कन्टे नरमा भएको कोर्ले K8, SH, िा Z2 समािेि गदड छ,
र
✓ ०४/०१/२०२२ िा पवछको म्याद सवकने वमवि।

यगि तपाइँ सँग भएको सूत्र सम्झाइएको गियो:
•

လုပ်ပါ။ नही ीं सूत्र प्रयोग गनुडहोस्।

यसलाई साटासाट गने िा प्रविस्थापन गने विकिहरू हुन्:
•

एबटलाई 1-800-986-8540 मा सीधा कल गनुडहोस्।

•

आफ्नो स्टोर सौंग जााँच गनुडहोस्। WIC ले ररकॉल गररएको सूत्रलाई प्रविस्थापन गनडका लावग थप विकिहरू
अस्थायी रूपमा स्वीकृि गरे को छ, जसमा एउटै उत्पादन समािेि हुन सक्छ िर सीवमि छै न। प्रविस्थापन उत्पादन,
स्टोर क्रेवर्ट, िा नगद वफिाड ।

