
 برخه اخیستونکو لپاره  معلومات  WIC د فورمول شتون  په اړه د 
 

 زه کوم فورمولونه  اخلم؟
اوریګون د  امله، له یادولو  د فورمول د  WIC خپل لپاره پیرودلو اختیارونو بدیل ځانګړي  د  توګه لنډمهاله په  شي کولی کوي  ترالسه  فورمول  چې کونکي ګډون  

WIC EBT کارتونه وکاروي. د  اجازه ورکړل شوي فارمول بدیلونو لیست لیدو لپاره  دلته کلیک  وکړئ. 

 

 ګټو په کارولو سره فورمول پیرود ته اړتیا لرئ  WIC  که تاسو د

 

ولري شتون فورمول شوي لیست کې ګټه په ستاسو که .کوو پیل لیدو فارمولونو پاؤډ سملیک د  کې پلورنځیو په بیا یوځل موږ • ، 

خپل لپاره پیرودلو د وکړئ مهرباني  eWIC وکاروئ کارت . 

 WIC که تاسو  نشئ کولی  ستاسو  په ګټه  یا  کوم یو کې لیست شوي فارمول ومومئ بدیل  فورمولونهمهرباني وکړئ خپل زنګ  ووهئ  سیمه  ایز •

 کلینیک د اختیارونو سپړلو  لپاره 

 

 پوښتل شوې پوښتنې
o دي؟  خوندي فارمولونه شوي جوړ کور د  ایا :پوښتنه  

A: نه. FDA په کلکه مشوره ورکوي نه ماشومانو ته د  کور جوړ 

ته ماشومانو فارمول شوي جوړ کور د  .کړئ تغذیه فارمول شوی  

یا نشتوالي د  موادو مغذي حیاتي د  او احتمال  ککړتیا د  کول تغذیه  

شي کیدی ګواښ ته ژوند  امله له مقدار ناکافي . 

کارولو د  کې پلورنځیو  په مهال اوس فارمولونه سمیلیک د  ایا :پوښتنه  

دي؟  خوندي لپاره  

که .ونلري شتون لپاره پلور د  نور باید  محصوالت  شوي یاد  :ځواب   

کولو چک د  وړاندې په محصوالتو شوي یاد  د  یاست، نه ډاډه تاسو  

وکاروئ شمیره الټ  شوي ښودل الندې لپاره . 

شوي؟  یاد  محصوالت  کوم :پوښتنه  

ماشومانو ډیری پاؤډ  د  کې فبروري په 2022 د  تغذیه ایبټ  د  :الف  

له تاسو که ووایاست  شئ کولی څنګه تاسو دلته .کړل یاد  فارمولونه  

لرئ یو  کوم څخه محصوالتو دې  

o  کړئ دننه شمیره الټ  د  ته سایټ  یاد  سمیلیک د :  

o  www.similacrecall.com 

لري شمیرې ډیری سره دریو ټولو الندې د  محصوالت  شوي غیزمنا : 

 لومړۍ دوه عددونه د  22 څخه تر 37 پورې، او  •

 لري، او Z2 یا ،K8، SH په کانټینر کې کوډ  •

وروسته یا 04/01/2022 نیټه ختمیدو د  • . 

هګلیب رهیشم ټال د ېک یپا په نیک د  

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.oregon.gov/oha/ph/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx
https://www.oregon.gov/oha/ph/HealthyPeopleFamilies/wic/Pages/countyinfo.aspx
https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf
https://www.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html


 

 :که هغه فورمول چې تاسو یې یاد کړی و
• Do نه فورمول وکاروئ. 

دي دا اختیارونه  بدلولو یا تبادلې د  : 

ووهئ زنګ کې 8540-986-800-1 په مستقیم ته ایبټ  • . 

وګورئ سره پلورنځي خپل د  • . WIC اختیارونه اضافي لپاره کولو ځای په  ځای فورمول شوي یاد  د  توګه لنډمهاله په  

 تصویب  کړي، کوم چې ممکن شامل وي، مګر محدود  ندي، ورته محصول، بدیل محصول، د  ذخیره کریډیټ، یا د 

ورکول  بیرته پیسو نغدو  

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYPEOPLEFAMILIES/WIC/Documents/wic-coord/temp-choices-powder-formula.pdf

