العجز في حليب األطفال الصناعي:
ما الذي يمكن لسكان نيويورك فعله
نظ ًرا للعجز المستمر في حليب األطفال الصناعي ،فقد نفد مخزون العديد من هذا الحليب.
وبينما ننتظر توافر مخزون حليب األطفال الصناعي مرة أخرى ،إليكم بعض النصائح
التي يمكن لسكان نيويورك ّ
اتباعها خالل هذه الفترة.

ما يجب فعله
•تواصل مع مقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه
لمعرفة اإلرشادات.
•اتّبع تعليمات الشركة المص ّنعة لحليب األطفال
الصناعي فيما يتعلق بكيفية تحضير الحليب وتخزينه.

•اعثر عىل أحد المتاجر التابعة لبرنامج التغذية التكميلية
ّ
والرضع واألطفال (Women, Infants
الخاص للنساء
 )and Children, WICالذي قد يوجد لديه حليب
األطفال الصناعي .ويمكن لألسر المسجّلة في برنامج
( )WICزيارة الموقع اإللكتروني
.nyswicvendors.com/find-a-wic-store
حجما والصيدليات التي تبيع حليب
• ُزر المتاجر األصغر
ً
األطفال الصناعي .وننصحك باالتصال ً
أول لمعرفة ما إذا
كان لديها مخزون من حليب األطفال الصناعي.

ما ال يجب فعله

•تج ّنب صناعة تركيبتك الخاصة من الحليب في
المنزل باستخدام وصفات من شبكة اإلنترنت.
•تج ّنب إضافة الماء إىل تركيبة الحليب لجعلها تدوم
لفترة أطول.
•تج ّنب استخدام تركيبة حليب لألطفال الصغار إذا كان
عمر طفلك أقل من سنة واحدة.
•تج ّنب استخدام حليب األبقار إال إذا كان طفلك أكبر
من  6أشهر ويتناول حلي ًبا صناع ًيا عاديًا.

فيما يلي بعض الموارد التي يمكنك االستعانة بها إذا كنت ال تستطيع تحمل
تكلفة حليب األطفال الصناعي:

ّ
والرضع واألطفال ( :)WICاتصل بالمكتب المحلي لبرنامج ( )WICأو تحدّث مع
•برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء
ً
 ،Wandaروبوت الدردشة التابع لإلدارة ،لمعرفة ما إذا كان طفلك مؤهل للحصول عىل مخصصات برنامج ( .)WICولمزيد من
المعلوماتّ ،
تفضل بزيارة .health.ny.gov/prevention/nutrition/wic

•برنامج المساعدات الغذائية التكميلية ( :)Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAPيمكنك استخدام بطاقة
التحويل اإللكتروني للمخصصات التي يوفرها برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (والمعروفة مسب ًقا باسم الطوابع الغذائية)
ً
ً
مؤهل ً
مسجل في برنامج ( ،)WICفقد تكون
لشراء حليب األطفال الصناعي .إذا كنت
أيضا للتسجيل في برنامج (.)SNAP
•برنامج المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ( :)Temporary Assistance for Needy Families, TANFيقدم هذا البرنامج
مساعدة نقدية مؤقتة لألسر المؤهلة للمساعدة .لتحديد موقع برنامج ( )TANFفي الوالية التي تعيش فيهاّ ،
تفضل بزيارة
.acf.hhs.gov/ofa/map/about/help-families

التالعب باألسعار هو نشاط غير قانوني .إذا الحظت ارتفاعً ا حادًا في أسعار حليب األطفال الصناعي ،ف ُيرجى إبالغ
ّ
وتفضل بزيارة  nyc.gov/dcwpأو اتّصل بالرقم  311وأبلغ عن ""overcharge
إدارة حماية المستهلك والعامل في .NYC
(زيادة السعر).

5.22 Arabic

