
TEXASWIC
Sữa công thức cho trẻ sơ sinh

Áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2022

Enfamil Infant
sữa bột 12.5 oz. hoặc
sữa bột cô đặc 13 oz.

Similac
Soy Isomil

sữa bột 12.4 oz. hoặc
sữa bột cô đặc 13 oz.

Nuôi con Bằng Sữa mẹ và Nuôi con Bằng Sữa Công thức
WIC bên quý vị để giúp quý vị đạt được các mục tiêu về nuôi 
con bằng sữa mẹ. Bắt đầu hoặc tăng lượng sữa công thức có 
thể làm giảm nguồn sữa mẹ. Nếu quý vị cần giúp đỡ để duy 
trì nguồn cung cấp của mình, vui lòng nói chuyện với nhân 
viên phòng khám WIC địa phương của quý vị hoặc gọi Đường 
dây Nóng Hỗ trợ Cho con Bú 24/7 Texas miễn phí theo số 
855-550-6667. 

Thông tin về Sữa Công thức và WIC
• Hầu hết trẻ sơ sinh đều bú tốt sữa hoặc sữa công thức làm 

từ đậu nành. 

• Cho dù quý vị cần bổ sung tạm thời hay muốn dùng sữa 
công thức, nhân viên WIC có thể giúp quý vị chọn loại sữa 
công thức được WIC chấp thuận phù hợp với con quý vị.

• Lượng sữa công thức hàng tháng sẽ thay đổi khi bé lớn dần.  

• Con quý vị có thể cần nhiều sữa công thức hơn số lượng mà 
gói WIC của quý vị cung cấp. 

• Nếu quý vị cần một loại sữa công thức khác vì lý do y tế, quý 
vị sẽ cần toa thuốc của bác sĩ và sự chấp thuận của WIC.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 
1-800-942-3678 hoặc truy cập trang TexasWIC.org
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