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Abbott ဖ ာော်မ ြူလာ မြနော်လညော်ဖြေါ်ယမူြငော််း- WIC ြါဝငော်သ ူ ာ်းအတကွော် အြ ကော်အလကော် 

ဘယော်ဖ ာော်မ ြူလာဖတကွ ို ဝယော်လ ို ို့ရ လဲ။ 

ဖ ာော်မမြူလာမြနော်လညော်သမိော််းဆညော််းမှုဖ  ာင ော်၊ ဖ ာော်မမြူလာ ိိုလ ော်ခံရရ ိဖသာ Oregon WIC ြါဝငော်သမူ ာ်းသညော် 

သ ်းမခာ်းဖရွ်းခ ယော်စရာမ ာ်း ိိုဝယော်ယူရနော်အတွ ော် ၎ငော််းတိို  ၏ WIC EBT  တော်မ ာ်း ိို 

ယာယ အသံို်းမြြုနိိုငော်ြါသညော်။ ခွင ော်မြြုထာ်းဖသာ ြံိုဖသနညော််းမ ာ်းစာရငော််း ိို   ည ော်ရနော် ဤဖနရာ ိိုန ြိော်ြါ။ 

သငော်၏ WIC အက   ်းြံစာ်းြွငို့ော်  ာ်းက ို အသံို်းမြ ၍ ဖ ာော်မ ြူလာဝယော်ယရူနော် လ ိုအြော်ြါက- 

• စတိို်းဆိိုငော်မ ာ်းတငွော် Abbot 

အမှုန  ော်ဖ ာော်မမြူလာမ ာ်း ိို ျွနော်ိုြော်တိို  တစော် နော်စတငော်ဖတွွေ့ မမငော်လာြါသညော်။ သင ော်အ  ိြု်းခံစာ်းခွင ော်တွငော် 

ဖ ာော်မြထာ်းဖသာ ဖ ာော်မမြူလာ ိို ဖတွွေ့ ရ ိြါ ၊ ၎ငော််း ိို သငော်၏ eWIC  တော်မ င ော် ဝယော်ယူနိိုငော်ြါသညော်။ 

• Abbot ထိုတော် ိုနော်မ ာ်း ဝယော်ယူမခငော််းန င ော်ြတော်သ ော်၍ မဖသခ ာြါ ၊ မြနော်လညော်သမိော််းဆညော််းထာ်းဖသာ 

ထိုတော် ိုနော်မ ာ်း ိို စစော်ဖဆ်းရနော် ဖအာ ော်တွငော်ဖ ာော်မြထာ်းသည ော် မြထာ်းသည ော်အတိိုငော််း ထ နြံါတော် ိို စစော်ဖဆ်းြါ။ 

• • သင ော်အ  ိြု်းခံစာ်းခွင ော် သိို  မဟိုတော် အမခာ်းဖရွ်းခ ယော်စရာဖ ာော်မမြူလာမ ာ်းဖြေါ်တငွော် ဖ ာော်မြထာ်းဖသာ ဖ ာော်မမြူလာ ိို 

သငော်ရ ာမဖတွွေ့ြါ  ဖ  ်းဇူ်းမြြု၍  ိုနော််းဆ ော်ြါ။ မြညော်တွငော််း WIC ဖဆ်းခနော််း ဖရွ်းခ ယော်မှုမ ာ်း ိို စူ်းစမော််းရနော်။ 

 

 ညော်သညို့ော်ထိုတော်ကိုနော်  ာ်းက ို မြနော်လညော်သ  ော််းဆညော််းြဲို့သနညော််း။ 

ဖ ဖ ာော်ဝါရ လတွငော်၊ Abbott သညော် အမှုန  ော်  ဖလ်းဖ ာော်မမြူလာအမ ာ်းအမြာ်း ိို 

မြနော်လညော်သမိော််းဆညော််းခ  သညော်။ အ ယော်၍ သင ော်တွငော် ဖ ာော်မမြူလာ ိို ဖ ဖ ာော်ဝါရ  18 ရ ော်၊ 2022 မတိိုငော်မ  

ဝယော်ယူထာ်းြါ  ၎ငော််း ိို မြနော်လညော်သမိော််းဆညော််းမခငော််းရ မိရ ိ စစော်ဖဆ်း  ည ော်ြါ။ အ ဒ လိိုလိုြော် ိို  , 

• Similac Recall ဆိို ော်ထ သိို   စာဖရ်းနြံါတော် ိို ထည ော်ြါ- similacrecall.com 

သိို  မဟိုတော် 

• 1-800-986-8540  ိိုဖခေါ်ဆိိုြါ။   

သ ော်ဖရာ ော်မှုရ ိဖသာ ထိုတော် ိုနော်မ ာ်းသညော် ဖအာ ော်ြါသံို်းမ ိြု်းလံို်းတွငော် 

နြံါတော်မ ာ်းြါရ ိသညော်။ 

 

• 22 မ  37   ာ်း ြထမဂဏနော််းန စော်လံို်း၊ နငှို့ော် 

•  ွနော်တိနော်နာရ ိ  ိုဒော်တစော်ခိုတွငော် K8၊ SH သိို  မဟိုတော် Z2 ြါရ ိသညော်။ နငှို့ော် 

• 04/01/2022 သိို  မဟိုတော် ဖနာ ော်ြိိုငော််းတွငော် သ ော်တမော််း ိုနော်ဆံို်းရ ော်စွ ။ 

 

  နော် စစညော် ော််း၏ အာ ော် မခရ 

ထ န ါါတော် နမ နာ။ 

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.similacrecall.com/us/en/product-lookup.html


Revised 3/31/2022 

သငို့ော်တငွော်ရှ ဖသာ ဖ ာော်မ ြူလာက ို မြနော်လညော်သ  ော််းဆညော််းြါက- 

• Do   ဖ ာော်မမြူလာ ိို အသံို်းမြြု. 

လ လ ယော်ရနော် သိို  မဟိုတော် အစာ်းထိို်းရနော် ဖရွ်းခ ယော်စရာမ ာ်းမ ာ- 

• Abbott  ိို 1-800-986-8540 သိို   တိို ော်ရိို ော်ဖခေါ်ဆိိုြါ။ 

• • သင ော်စတိို်းဆိိုငော်တွငော် စစော်ဖဆ်းြါ။ WIC သညော် တူည ဖသာထိုတော် ိုနော်၊ အစာ်းထိို်းထိုတော် ိုနော်တစော်ခို၊ 

မတူည ဖသာဖ ာော်မမြူလာ ိိုဝယော်ရနော်အတွ ော် ဖငသွာ်းမြနော်အမော််းမခငော််း/စတိို်းဆိိုငော်ခရ ော်ဒစော်တွငော် အ န  ော်အသတော်မရ ိ 

ြါဝငော်နိိုငော်ဖသာော်လညော််း မြနော်လညော်သမိော််းဆညော််းသည ော်ဖ ာော်မမြူလာ ိို အစာ်းထိို်းရနော်အတွ ော် 

ဖနာ ော်ထြော်ဖရွ်းခ ယော်စရာမ ာ်း ိို ယာယ အတညော်မြြုထာ်းြါသညော်။ 


