
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهت کسب معلومات ب�ش�ت 
    با ما به تماس ش��د: 

7400-682 )630( 
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خش� که فام�ل  به خاطر کمبود ش�ی
�ا� کشور تحت تاث�ی  ها را در

 قرار دادە است
)WIC  و غ�یWIC،( 

لطفا معلومات ذ�ل را درمورد 
خشک در نظر داشته  ش�ی

 باش�د: 

ورتان را در خانه ته�ه نکن�د خشک �ض  ش�ی
 زمان مه� باالی رشد بدن و مغز طفلتان است. 

گ
سال نخست زند�

در صورت�که طفلتان تغذ�ه مناسب را در�افت نکند، ممکن است در 
 درازمدت صدمه و آس�ب ببیند. 

IDHSض و ته�ه خشک مشکل دار�د؟ : باالی �افنت  ش�ی
https://bit.ly/3MbSPRh 

 موقع�ت های کلین�ک
111 N. County Farm Road 

Wheaton, IL 60187 

245 N. Roosevelt Road 
Building 14, Unit 146 West 

Chicago, IL 60185 

422 N. Cass Avenue 
Westmont, IL 60559 

1111 East Jackson Street 
Lombard, IL 60148 

1111 West Lake Street 
Addison, IL 60101 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

صحتمندی طفلتان 
 اول��ت ماست

خشک  حقایق مهم درمورد ش�ی
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ز رقیق کردن �ا اضافه نمودنآب ا
، غالت، �ا سائر مواد جامد  اضا�ض
خشک طفلتان خودداری  به ش�ی

 کن�د: 
 

خشک �ا  تمام مدت از طرزالعمل های روی برچسب ش�ی
وی  طرزالعمل هایی که دا��ت طفلتان به شما دادە است پ�ی

 کن�د. 

خشک خطرنا� است و اضافه کردن آب اضا�ض  به ش�ی
 میتواند منجر به مشکالت صحتمندی �س�ار جدی شود. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبق آ�اد� اطفال آم��کا: 
 

نت یب   در این�ت
گ

خشک های خان� طرزالعمل های ته�ه ش�ی
ورت های تغذ�ه ای طفلتان  را برآوردە  خطر ن�ستند و �ض

 نم�کنند. 

خشک های  مخصوص اطفال که در ا�االت متحدە تمام ش�ی
انه ای درمورد مواد �شک�ل  ض سختگ�ی فروخته م�شوند، قواننی

 دهندە باالی آنها رعا�ت شدە است. 

ض   ممکن است آهن و و�تامنی
گ

خشک خان� ترک�ب های ش�ی
 کا�ض نداشته باشند. 

آنها همچنان ممکن است مقدار ز�ادی از مواد مغذی خا� 
های طفلتان قادر به تحمل آنها داشته باشند که کل�ه 

  ن�ستند. 

کدام ش�ی جا�گ��ن مطمئئض باالی 
خشک وجود ندارد:    جا�گ��ئض ش�ی

های  م�وف سازی ش�ی گاو معمو� �ا نوع�ت های سائر ش�ی
خشک یب خطر ن�ست. کدام  غ�ی لبیض باالی جا�گ��یض ش�ی
�ک از این جا�گ��ن ها مقدار مناسیب مواد مغذی ندارند به 

ض ها.  شمول ، آهن و و�تامنی ض  پروتئنی

خشک �ا ش�ی مادر را از منبع ناشناس �ا غ��به ته�ه نکن�د.   ش�ی
 
 

خشک  کدام �ک از موارد ذ�ل را بدل ش�ی
 طفلتان م�وف نکن�د: 

 ش�ی گاو معمو� 

 ش�ی طفل ن��ا 

 ش�ی بز

جا�گ��ن های ش�ی گ�ا� به شمول ش�ی س��ا، ش�ی بادام �ا 
 ش�ی جو دو�

 
 

خشک مجاز  ض ش�ی  WICنکایت باالی �افنت

ض ش��د   دکان قبل از مراجعه حضوری به تماس ش��د تا مطمنئ
ورتان را دارد.  خشک مورد �ض  ش�ی

در غ�ی این صورت، از ا�شان پرسان نمای�د که کدام •
 زمایض موجودی نو ارائه م�دهند. 

در صورت�که در انبار موجودی دارند، پرسان کن�د •
خشک را تا زمان  ی میتواند ش�ی حصه �و�س مش�ت

 رس�دن تان باالی ته�ه آن برای تان نگه دارد. 

حاصل کن�د که به ا�شان معلومات بده�د که اطمینان •
ا� کنندە  خشک  WICاش�ت است�د و به چند قو� ش�ی
ورت دار�د.   �ض

تان به تماس ش��د و پرسان کن�د که کدام  با مطب دا��ت
 . خشک دارند �ا نخ�ی  نمونه ای از کمپیض ش�ی

/بانک  باالی مسا� و معلومات درمورد انبارهای مواد غذایی
خشک های مواد غذایی  در ساحه تان که ممکن است ش�ی

 مح� تان به تماس ش��د.  WICارائه دهند، با دف�ت 

خشک خا� م�وف م�سازد،  در صورت�که طفلتان ش�ی
خشک از دف�ت   WICلطفا درمورد سائر جا�گ��ن های ش�ی

�د.  تان مشورە بگ�ی  مح� �ا مطب دا��ت
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