
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
USDA WIC Flexibilities 

USDA Infant Formula Safety 

 روابط مفیدة
 

 
AAP HealthyChildren.Org information 

 FDA Infant Safety Dos & Don’ts

 

 النساء والرضع واألطفال" WICحلیب األطفال المعتمدة من قبل مكتب 
 

 

 
 

  
 

 
 
 

 أصناف 
Similac Advance 

Similac Pro Advance 
Similac 360 Total Care 

Similac Organic 
Pure Bliss by Similac 

Enfamil Infant 
Enfamil NeuroPro Infant 

Enfamil Enspire 
Enfamil Simply Organic 

Enfamil A2 
Parent’s Choice Advantage (Walmart) 

Parent’s Choice Infant (Walmart) 
Parent’s Choice Organic (Walmart) 

Parent’s Choice Supplementation (Walmart) 
Up & Up Advantage (Target) 

Up & Up Infant (Target) 
Mama Bear Infant (Amazon) 

Mama Bear Advantage (Amazon) 
Mama Bear Organic (Amazon) 

Earth’s Best Organic Dairy 
Happy Baby Organic 

Burt’s Bees Organic Infant Milk 
Little Journey’s Advantage (Aldi) 

Little Journey’s Infant (Aldi) 
Plum Organics Grow Well Organic 

Plum Organics Premium 
Kirkland Signature ProCare (COSTCO) 

Kirkland Signature Infant (COSTCO) 
Comforts Advantage (Kroger) 

Comforts Infant (Kroger) 
Member’s Mark Advantage (Sam’s Club) 

Member’s Mark Infant (Sam’s Club) 
HEB Baby Advantage (HEB) 

HEB Baby Infant (HEB) 
CVS Health Advantage (CVS) 

CVS Health Infant (CVS) 
Always My Baby Advantage (Giant) 

Always My Baby Infant (Giant) 
Tippy Toes Advantage (Weis Markets) 

Tippy Toes Infant (Weis Markets) 

"Easy GI" 
Similac Total Comfort  

Similac Pro Total Comfort  
Enfamil NeuroPro Gentlease  

Enfamil Gentlease 
Enfamil Enspire Gentlease  

Enfamil Reguline 
Gerber Good Start Gentle  

Gerber Good Start Gentle Pro  
Gerber Good Start Soothe Pro 

Parent’s Choice Gentle (Walmart)  
Parent’s Choice Tender (Walmart)  

Up & Up Gentle (Target) 
Up & Up Complete Comfort (Target)  

Mama Bear Gentle (Amazon)  
Earth’s Best Organic Gentle 

Burt’s Bees Organic Ultra Gentle 
 Little Journey’s Gentle (Aldi)  

Plum Organics Gentle 
Comforts Gentle (Kroger)  
Comforts Tender (Kroger) 

Member’s Mark Gentle (Sam’s Club)  
CVS Health Complete Comfort (CVS)  
HEB Baby Complete Comfort (HEB)  

Always My Baby Gentle (Giant)  
Tippy Toes Gentle (Giant Eagle, Weis Markets) 

 
 الصویا 

Similac Isomil 
Enfamil Prosobee 

Gerber Good Start Gentle Soy 
Parent’s Choice Soy (Walmart) 

Up & Up Soy (Target) 
Mama Bear Soy (Amazon) 

Earth’s Best Non-GMO Plant Based Soy 
Little Journey’s Soy (Aldi) 

Comforts Soy (Kroger) 
CVS Health Soy (CVS) 

HEB Baby Soy (HEB) 
Tippy Toes Soy (Weis Markets) 

 منخفضة الالكتوز 
Similac Sensitive  

Similac Pro Sensitive 
Similac 360 Total Care Sensitive  

Enfamil NeuroPro Sensitive  
Parent’s Choice Sensitivity (Walmart) 

Up & Up Sensitivity (Target) 
Mama Bear Sensitivity (Amazon) 

Earth’s Best Organic Sensitivity 
Happy Baby Organic Sensitive Formula 

Burt’s Bees Organic Sensitive 
Little Journey’s Sensitivity (Aldi) 

Comforts Sensitivity (Kroger) 
Member’s Mark Sensitivity (Sam’s Club) 

HEB Baby Sensitivity (HEB) 
CVS Health Sensitivity (CVS) 

Always My Baby Sensitivity (Giant) 
Tippy Toes Sensitivity (Giant Eagle,  

Weis Markets) 
 

للتوازن الغذاء السلیم مھم لألطفال تحت عام واحد، فھم بحاجة 
 .الصحیح بین العناصر الغذائیة كي یستمروا في نموھم السریع

یحتوي حلیب األم على ھذه العناصر، ومنتجات حلیب األطفال  
مصممة خصیًصا لمحاكاة ھذه العناصر على أفضل نحو، وتلبیة 

 .ھذه االحتیاجات

 ما سبب النقص؟
بالمكونات،  ھناك مشكالت تتعلق باإلمدادات الخاصة   

 .والتغلیف، والعمالة باإلضافة إلى الشحن

ساھم استدعاء المنتجات الذي حدث في وقت سابق ھذا    
ال تزال مدة استمرار ھذه المشكالت غیر  . العام في األمر

معلومة، ولكن تبین وجود حاجة عاجلة إلى جانب ما یبذل  
 .من جھود للتغلب على ھذا الوضع في أسرع وقت ممكن

 
 

 ال تقم بما یلي
وصفات حلیب األطفال   –صنع حلیب األطفال الخاص بك   

المصنوع في المنزل قد تبدو صحیة، أو أرخص ثمنًا، أو  
ھا ال تلبي خیاًرا یمكن اللجوء إلیھ في ظل ھذا النقص، ولكن 

تم اإلبالغ عن حاالت وفیات  . احتیاجات طفلك الغذائیة
األطفال نتیجة استخدام وصفات حلیب األطفال المصنوع في  

 المنزل

إضافة  --كمیة الحلیب لدیك " لزیادة"بإضافة مزید من المیاه   
وقد یؤدي ذلك لحدوث  . المیاه الزائدة لحلیب األطفال خطرة

علیك دوًما  . اكل صحیة خطیرةخلل غذائي لدى طفلك ولمش
 .مزج حلیب األطفال تبعًا إلرشادات الجھة الُمصنعة 

من الصعب على من تقل   -التحول الستخدام حلیب األبقار   
أعمارھم عن عام واحد ھضمھ بالكامل، وھو یفتقر للتوازن 

السلیم للعناصر الغذائیة مما یمكن أن یجھد جسم الطفل  
 صحیة ویؤدي لحدوث مشكالت  

ال یُنصح بذلك مع األطفال ممن تقل   -استخدام بدائل الحلیب   
أعمارھم عن عام واحد، وباألخص أنواع الحلیب النباتیة 

 قلیلة البروتین واألمالح 

استخدام حلیب أطفال منتھي الصالحیة أو جرى استدعائھ    
 من األسواق 

ال   -استخدام الحلیب المخصص لألطفال حدیثي المشي   
یوصى بھ لألطفال أقل من عام واحد، غیر منظم من قبل 

قد یكون جیدًا ألیام قلیلة إذا كان ال   -إدارة األغذیة والعقاقیر 
 یوجد خیار آخر وكان الطفل یقارب على إتمام عامھ األول 

ر في  إذا وجدت إمدادات فاقتص -تخزین كمیات كبیرة   
 یوًما  14إلى  10شرائك على كمیة تكفي مدة تتراوح من 

 

إذا لم یكن باستطاعتك العثور على حلیب 
 فقم بما یلي –األطفال 

إذا (اتصل بطبیب األطفال االتصال المتابع لطفلك للحصول على عینات  
أو بجھات االتصال التي یمكنھا تقدیم إمدادات لك أو بمكتب ) كانت متاحة

WIC "أو ) یونایتد واي( 211المحلي لدیك، " النساء والرضع واألطفال
" برنامج المساعدة الغذائیة التكمیلیة" SNAPقد یمكن لـ /بنك الطعام

 .تزویدك بأماكن مقترحة كي ترجع إلیھا

ا، والتي قد یكون لدیھا بعض اذھب للمتاجر والصیدلیات األصغر حجمً   
 .اإلمدادات في الوقت الذي ال توجد فیھ في المتاجر األكبر حجًما

حاول شراء حلیب األطفال من على اإلنترنت، واحرص على الشراء   
من المواقع المعروفة بدالً من الشراء من األفراد أو عن طریق  

الصالحیة أو ذات جودة المزادات والتي قد تبیع منتجات منتھیة 
حلیب  ال تشتري حلیب األطفال من خارج البالد، نظًرا ألن . منخفضة

-إدارة األغذیة والعقاقیر  األطفال المستورد لم یخضع لمراجعة واعتماد
 .وقد ال یرقى إلى معاییر السالمة والتغذیة المعترف بھا

بالنسبة لغالبیة األطفال، ال بأس من التحول الستخدام أي من منتجات   
حلیب األطفال المتاحة، إال إذا كان طفلك یستعمل حلیب أطفال ممیھ 

مثل ) ضعیف التأریج(بشكل كثیف أو في قاعدة من الحمض األمینى 
إذا لم تكن ). ال توجد عالمة تجاریة للمتجر(إلیكیر /نیوترامین/ألیمنتوم

ومع تغییر العالمات . دًا، فراجع طبیب األطفال المتابع لطفلك متأك
التجاریة، قد یشعر األطفال باضطراب في المعدة، أو ببعض الضیق أو 
یطرأ تغییر على مرات تبرزھم في الوقت الذي یحاولون فیھ التكیف مع 

 التغییر

وھي مجموعات معنیة . راجع مجموعات مواقع التواصل االجتماعي   
األطفال ومنتجات حلیب األطفال، وقد یكون لدى أعضائھا فكرة  بتغذیة

احرص على . عن المكان الذي یمكن العثور على حلیب األطفال فیھ
 .مناقشة أي نصیحة تتلقاھا مع طبیب األطفال المتابع لطفلك 

مشاطرة حلیب األطفال مع أحد األصدقاء أو في إطار مجموعة من    
 تمكنت من ذلكعلبة إذا " اقترض" -اآلباء 

 

 بالرز المضاف 
Similac For Spit Up 

Enfamil AR 
Parent’s Choice Added Rice 

(Walmart) 
Up & Up Added Rice Starch 

(Target) 
Comforts Added Rice Starch (Kroger) 

CVS Health Added Rice Starch (CVS) 
HEB Baby Added Rice Starch (HEB) 

Tippy Toes Added Rice Starch (Weis Markets) 
 

 أصناف حلیب األطفال المتحللة جزئیًا 
 (استشر الطبیب قبل االستخدام) 

Similac Alimentum 
Mead Johnson Nutramigen 
Mead Johnson Pregestimil 

Gerber Extensive HA 
Parent’s Choice Hypoallergenic (Walmart) 

Up & Up Hypoallergenic (Target) 
Comforts Hypoallergenic (Kroger) 
CVS Health Hypoallergenic (CVS) 

Well Beginnings Hypoallergenic (Walgreens) 
Tippy Toes Hypoallergenic (Weis Markets) 

HEB Baby Hypoallergenic (HEB) 
 

 أصناف حلیب األطفال للمبتسرین 
Similac Neosure 

Enfamil NeuroPro Enfacare 

 األصناف األساسیة القائمة على األحماض األمینیة 
Neocate Infant 
Neocate Syneo 

Elecare Infant 
Mead Johnson Puramino DHA & ARA 

(infant) 
Nestle Alfamino Infant 

 األبقار، حلیب من المصنوع األطفال حلیب الحالي الوقت في ویشربون الطعام تناول في بدأوا والذین شھور، 6 أعمارھم تتجاوز ممن للرضع یمكن متاًحا، األطفال حلیب یكن لم إذا
.الرضع لألطفال المخصص الحلیب على الحصول یتم أن إلى بالحدید، الغنیة األطعمة برفقة قصیرة لمدة الكامل الحلیب شرب  

 

https://www.fns.usda.gov/news-item/usda-0050.22
https://www.healthychildren.org/English/tips-tools/ask-the-pediatrician/Pages/Are-there-shortages-of-infant-formula-due-to-COVID-19.aspx
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/infant-formula-safety-dos-and-donts
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