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 WIC سحب صيغة أبوت: معلومات للمشاركين في برنامج
 ما هي الصيغ التي يمكنني شراؤها؟ 

 WIC EBT الذين يتلقون الصيغة استخدام بطاقات  Oregon WIC نظًرا السترجاع الصيغة ، يمكن للمشاركين في

  الخاصة بهم بشكل مؤقت  لشراء خيارات  بديلة محددة. انقر هنا لمشاهدة قائمة بدائل الصيغة المسمو بها.ح

 

 :الخاصة بك WIC إذا كنت بحاجة إلى شراء الصيغة باستخدام مزايا
مسحوق تركيبات  رؤية في أخرى مرة بدأنا •  Abbott مخصصاتك في مدرجة الصيغة وجدت  إذا .المتاجر في  ، 

بطاقة باستخدام شرائها فيمكنك  eWIC بك الخاصة . 

منتجات  شراء بشأن اليقين بعدم تشعر كنت  إذا •  Abbott ، للتحقق أدناه موضح هو كما المجموعة رقم من فتحقق  

استرجاعها تم التي المنتجات  من . 

 إذا لم تتمكن من العثور على  الصيغة المدرجة في مخصصاتك أو أي من الصيغ البديلة، يرجى االتصال بك عيادة •

WIC  المحلية الستكشاف الخيارات. 

•  

 ما هي المنتجات التي  تم استدعاؤها؟
18 قبل صيغة اشتريت  قد  كنت  إذا .الرضع  مسحوق تركيبات  من العديد  بسحب  قراًرا أبوت  شركة  أصدرت  ، فبراير في  

ذلك لنفعل .استدعاؤها تم قد  كان إذا ما لمعرفة التحقق فيرجى ، 2022 فبراير ، 

موقع في التشغيل رقم أدخل •  Similac 

Recall: similacrecall.com 

or 

8540-986-800-1 استدعاء   

 

التالية الثالثة على تشتمل مجموعات  أرقام على المتأثرة المنتجات  تحتوي : 

 أول رقمين بين 22 إلى 37 ، و •

 و ، Z2 أو  SH أو K8 يحتوي الكود  الموجود  على الحاوية على •

بعده ما أو 04/01/2022 الصالحية انتهاء تاريخ • . 

 .إذا كانت  الصيغة التي لديك هي  متأثًرا باالستدعاء ، فهو آمن لالستخدام
  

 :إذا كانت الصيغة التي  تم استدعاؤها
• Do ال استخدم الصيغة. 

هي استبدالها أو استبدالها خيارات  : 

بشركة اتصل •  Abbott 8540-986-800-1 على مباشرة . 

وافق .متجرك مع تحقق •  WIC على ، تشمل قد  والتي ، المسترجعة الصيغة الستبدال إضافية خيارات  على مؤقتًا  

نقدي استرداد  أو ، متجر ائتمان أو ، بديل منتج أو ، المنتج نفس ، الحصر ال المثال سبيل . 
 

السفلي الجزء في الدفعة رقم على مثال  

العلبة من  
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