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ې د  فارمول د هغه کمښت له امله ��
 � منوي په ټول هېواد �ې کورېن ن اغ�ې

)WIC او ناـWIC ي وکړئ د
)، مه��اېن

فارمول په اړە الندې ورکړل شوي 
 :  مالومات په پام �ې ون��ئ

 په کور �ې خپل فارمول مه جوړوئ. 
د ژوند لومړی کال ستاسو د ماشوم د بدن او مغز د ودې دپارە مهم  
ي که 

کال دی. ستاسو ماشوم د اوږدمهاله ز�ان �ە مخ ک�دی �ش
ې سم خواړە   ونخوري. چ�ی

IDHS :د فارمول په موندلو �ې ستونزە لرئ؟ 
https://bit.ly/3MbSPRh 

 د کلینک ځایونه 
ي فارم �ټک 111 �

 این کاونيټ
 ، ن  IL 60187و�نټټ

ي  245
این روزو�لټ �ټک وداېن

ل��دیځ ش�کا�و،  145، یونټ 14
IL 60185 

این ک�س خ�ابان و�سټ مونټ،  422
IL 60599 

ختیځ ج�کسن کوڅه لومبار�،  1111
IL 60148 

 ILل��دیځ ډنډ کوڅه، ا�ډ�سن،  1111
60101 

 
 
 
ستا د ماشوم روغت�ا 
 زمونږ لوم��توب دی

 د فارمول په اړە مهم حق�قتونه
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د ماشومانو فارمول مه نرو�وئ 
ي او�ه، غله، �ا 

او مه ورته اضا�ن
 نور جامد ش�ان اچوئ: 

 
ې ستاسو د ت ل د فارمول پر لېبل الرښوونو عمل کوئ �ا هغه �پ

 ماشوم ډا��تټ تاسو ته درکړي وي. 

ي او�ه ګډول خطرنا� وي او ډېرې خطرنا�ې 
 په فارمول �ې اضا�ض

 . ي
ي ستونزې رامنځته کو� �ش  روغت�ايي

 
 
 

 
 
 
 
 
 

د ام��کا د ماشومانو د ا�اد�� 
 پر و�نا: 

 
ې خوندي نه 

ن�ټ ترالسه شوې د کورنیو فارمولو �س�ض پر ان�تټ
ي اړت�اوې نه پورە کوي.   وي او ستاسو د ماشوم غذايي

 په متحدە ا�التو �ې پلورل ک�دون�ې د ماشومانو ټو�ې فارمو�ې د 
ې قاعدې تعقیبوي.   برخو په اړە سخيت

په کور جوړې شوې د فارمول ګډو�ې با�د پورە وسپنه او 
 و�ټامنونه ونلري. 

ې  ي مواد له حدە ز�ات ولري کوم �پ ې غذايي ي ځیيض
دوي کو� �ش

ي زغم�. 
 ستاسو د ماشوم �ښتور�ي نه �ش

د فارمول پرځای متبادل  
� ن�شته:   خوندي ې�

 
 

� ورکول خوندي د غوا عام د فارمول پرځای  � �ا بل ډول يپ يپ
ي مقدار نه لري  نه دي. د دې متبادلو څخه یو هم سم غذايي

، او و�ټامینو.  ې  په ګډون د پرو�ینو، وسپيض

 

� مه  ي يپ
ې �ا ناشنا تن نه فارمول �ا د يت د نامالومه �چیيض

 .  اخ�ئ

 

د خپل ماشوم دپارە د فارمول 
پرځای په الندې ورکړل ش��و �ې یو 

 هم مه کاروئ: 
� د                        غوا عام يپ

و ض � د ب�ی         د ماشومانو يپ

 �  يپ

، د  � ، ل�ه د س��ا يپ � د ب��و څخه ترالسه شوي متبادل يپ
 � ، �ا د مست�ي يپ �  بادامو يپ

 
 

ي لرون�ې فارمولو  WICد 
وا�مين

ې 
 موندلو دپارە الرښووېن

  � ې آ�ا دغه ايت� له پلورلو څخه دمخه زنګ وو�ئ او پوښتنه وکړئ �پ
ې تاسو ورته اړت�ا لرئ. هغه فارمول لري   �پ

ې • ې کله به يي که نه وي، نو له هغوي پوښتنه وکړئ �پ
 راوړئ. 

ې آ�ا د  که د هغوي• �ە وي، نو پوښتنه ت��نه وکړئ �پ
ي د دوي دپارە فارمول 

ودونکو خدمت کو� �ش پ�ې
ې تاسو د دې ترالسه کولو  ي په دا�ې حال �ې �پ

وسايت
 . ئ  دپارە راروان يي

ې تاسو د  • ئ �پ ګډونوال   WICپه ښه ډاډ �ە ورته ووايي
ئ او تاسو د فارمول څومرە کینونو ته اړت�ا لرئ.   يي

ې خپل د ډا��تټ دف�ت  ته زنګ وو�ئ او پوښتنه ت��نه وکړئ �پ
� له خوا کو�ې سامپ�ې لري.   آ�ا دوي د فارمول د کمپيض

ې او مالوماتو  د خواړو د خونو/د خواړو بانکونو په اړە مرسيت
مح�ي دف�ت ته زنګ  WICخپل د په خپله س�مه �ې دپارە 
ې با�د فارمول وړاندې کوي. وو�ئ    کوم �پ

ې ستاسو ماشوم ځانګړې فار  مول کاروي، نو که چ�ی
ي وکړئ خپل د 

مح�ي دف�ت �ا د ډا��تټ د دف�ت  WICمه��ايض
 څخه د فارمول د بد�لونو په اړە مالومات وکړئ. 
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