
ਵਾਧੂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ: cdph.ca.gov/formula ਜੂਨ 2022 (Punjabi)

ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਟਵੱਚ ਔਟਿਆਈ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਤਮੰਦ ਰਸ਼ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਿਹੀ ਸ਼ਮਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੋਕ ਤੱਤ ਮਨੱੁਖੀ ਿਤਨ ਦੇ ਦੱੁਧ ਸ਼ਿੱਚ ਅਤੇ 
ਯੂਨਾਈਡੇਟ ਿਟੇਟ੍ਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰ ੱਗ ਐਡਸ਼ਮਸ਼ਨਿਟ੍ਰ ੇਿਨ (United States Food and Drug Administration, FDA) ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਿ ਭਰ ਸ਼ਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਸ਼ਿੱਚ ਮਿੁਸ਼ਕਲ ਆ 
ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੰੂ ਿਰਤਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੰਘੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ 
ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਿਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਹਤ ਸ਼ਿਭਾਗ 
(California Department of Public Health) ਅਤੇ American Academy of Pediatrics (ਪੀਡੀਆਸ਼ਟ੍ਰਕਿ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ 
ਅਕੈਡਮੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਿੂ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਝਾਅ ਸ਼ਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

□ ਸ਼ਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਸ਼ਮਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਜਾਓ। ਿਟੋਰਾਂ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਦਨ ਦੇ ਿੱਖਰੇ-ਿੱਖਰੇ ਿਮੇਂ 
‘ਤੇ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਿਾਇਦ ਿੈਲਫਾਂ 
ਿਿੇਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਾਮ ਨੰੂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ। 

□ ਪਸ਼ਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦਿੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਪਲਾਈ ਲੱਭਣ ਸ਼ਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਟੋਰਾਂ, ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਮੁਦਾਇ-
ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਿੰਿਾਧਨਾਂ ਕੋਲ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ।

□ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੇਸ਼ਚਓਰ ਜਾਂ ਥੈਰਾਪਯਸ਼ੁਟਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਿਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਿੁਝਾਅ ਦੇ ਿਕਦੇ ਹਨ। 

□ ਿਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਥਾਨਕ WIC ਨੂੰ ਕਾੱਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ WIC ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਥਾਨਕ WIC ਦਫਤਰ ਤੁਹਾਡੀ 
ਨਾਮਾਂਕਨ ਕਰਨ ਸ਼ਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਿੰਬੰਧ ਸ਼ਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

□ ਿਥਾਨਕ ਿੰਿਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ  
2-1-1 ‘ਤੇ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.211.org ‘ਤੇ ਜਾਓ।

□ ਹੇਠਸ਼ਲਆਂ ਸ਼ਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਿੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਸ਼ਣਤ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਿੱਚ 
ਸ਼ਮਲਣ ਿਾਲੇ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਿਰਤਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਚਾਰ ਕਰੋ:  
mothersmilk.org ਜਾਂ  
uchealth.service-now.com/csp।

ਥੈਰਾਪਯੁਟਟਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਸਪੈਟਿਟਲਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਿੂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 
ਬ੍੍ਰਾਂਡ ਟਵੱਚ ਤਬ੍ਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸਟਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਿਨ

□ ਸ਼ਕਿੇ ਿੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਿਟੋਰਾਂ 
ਸ਼ਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਸ਼ਣਆ ਹੈ, ਪਰ 
ਸ਼ਫਰ ਿੀ ਇਿ ਨੂੰ FDA ਿੱਲੋਂ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

□ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ 
ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰੂ ਿੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੱੁਲੋ। 
ਹਮਿੇਾ ਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ 
ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਿਕਦਾ 
ਹੈ। ਪਤਲੇ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਿੋਡੀਅਮ ਿਰਗੇ ਸ਼ਮਨਰਲਾਂ 
ਸ਼ਿੱਚ ਅਿੰਤੁਲਨ ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਜਿ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 
ਸ਼ਦਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਪਹੁੰਚ ਿਕਦਾ ਹੈ।

□ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ 
ਿਤ੍ਹ ਾਿਾਂ ਨੂੰ ਧਿੋੋ। ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਮਾਰ ਹੋ 
ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਂਿਾਫ ਨਾ ਹੋਿੇ।

□ ਐਕਿਪਾਇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੰੂ 
ਨਾ ਿਰਤੋ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਿੁਰਸ਼ੱਖਆ, ਪੋਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਿਮੱਗਰੀ, 
ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਚਰਾਈਜ਼ਡ ਿੋਲ ਦੱੁਧ ਕੁਝ ਬ੍ੱਟਚਆਂ 
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਵਕਲਪ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ 

 □  6 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਬੱਸ਼ਚਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਸ਼ਰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਿਪੈਸ਼ਿਸ਼ਲਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਬਸ਼ੱਚਆਂ ਲਈ ਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ 
ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਸ਼ਰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

□ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱਡਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਮਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂ 
ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਚਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ 
ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦੇ ਦੱੁਧ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸ਼ਿਹਤ ਿੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ।

□ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਿੂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਹਲੇ ਜਨਮਸ਼ਦਨ ਤੋਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਗਾਂ ਦੇ 
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਿੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਗਆਰ੍ਹਿੇਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 
ਿਸ਼ਹਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਸ਼ਿਕਲਪ 
ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਟਲੰਕਾਂ 
ਦੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕਰੋ

http://www.211.org
http://mothersmilk.org
http://uchealth.service-now.com/csp
http://cdph.ca.gov/formula


ਤੁਿਾਡਾ ਬ੍ੱਚਾ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਟਤਆਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਿੈ

ਵੱਡੇ ਬ੍ੱਟਚਆਂ ਨੰੂ ਠੋਸ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰਨਾ:

□ ਜਦਸ਼ਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਿਤਨ ਦਾ ਦੱੁਧ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਸ਼ਹਲੇ 
ਜਨਮਸ਼ਦਨ ਤੱਕ ਉਿ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਜਨ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਪਤਾ 4-6 ਮਹੀਸ਼ਨਆਂ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-
ਤੇੜੇ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਿ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।

□ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਤਆਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਦਖਾਏ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਉੱਠ ਕੇ 
ਬੈਠਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਣ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਇਿ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਿਮਰੱਥਾ ਸ਼ਦਖਾਏ ਤਾਂ 
ਬੱਚਾ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

□ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੱਚਾ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

 10 ਮਿੀਟਨਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਟਸਿਤਮੰਦ ਟਿਿੂਆਂ ਦੇ ਲਈ: 

□ ਇਿ ਉਮਰ ਸ਼ਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਿੱਚ ਭੱੁਖ 
ਲੱਗ ਿਕਦੀ ਹੈ ਇਿਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਦਨ ਸ਼ਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 
ਸ਼ਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਦਨ ਿੱਧ 
ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਾਂ ਮਨੱੁਖੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ। 

□ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਫੇਹੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਭੋਜਨ ਿਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਦੇ ਸ਼ਿਿੂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਿੁਰੂ ਕਰ 
ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਤਆਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 
ਫਾਰਮੂਲਾ ਿਨੈਕ ਜਾਂ ਠੋਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਿਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

□ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਲ ਸ਼ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਇਹ ਿੰਭਿ ਹੋ 
ਿਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੋਿ ਭੋਜਨ, ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੱਧ 
ਆਇਰਨ ਿਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹ ੇ 
ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦਾ ਦੱੁਧ ਪੀਣਾ ਿੁਰੂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

□ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 
ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਿਾਲੇ ਸ਼ਿਟਾਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਸਤਨਪਾਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਟਵਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਟਵਚਾਰ ਕਰੋ 

□ ਿਾਇਦ ਤੁਿੀਂ ਥੋੜ੍ਹ ੇ ਿੱਧ ਿਮੇਂ ਦੇ 
ਲਈ ਿਤਨਪਾਨ ਕਰਿਾ ਿਕਦੇ ਹੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ 
ਸ਼ਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਿਾਇਦ 
ਤੁਿੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। 

□ ਿਾਇਦ ਤੁਿੀਂ ਘੱਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ 
ਿਤਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਿੱਧ ਦੇ ਿਕੋ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਿੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 
ਦੋਿੇਂ ਸ਼ਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱੁਧ 
ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨੂੰ ਿਧਾਉਣਾ ਿੰਭਿ 
ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਹਤ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਲੈਕਟਿੇਨ 
ਿਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਅਜ਼ਮਾਓ ਟਕਉਂਟਕ ਛੋਟੇ ਟਿਿੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਿੰੁਦੇ ਿਨ 

ਘਰ ਟਵੱਚ ਬ੍ਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ  

□ ਫਾਰਮੂਲਾ FDA ਿੱਲੋਂ  ਿਮੀਸ਼ਖਆ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ 
ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਉਂਸ਼ਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਾਰੀ 
ਿਮੱਗਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿੁਰਸ਼ੱਖਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਿਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

□ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਿੀ ਬੱਚਾ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ 
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਬਮਾਰ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਮੱਗਰੀਆਂ 
ਨੂੰ ਿੱਧ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਿੱਚ ਿਰਤਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਿੂ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਦਆਂ ‘ਤੇ 
ਅਿਰ ਪੈ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੋਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ਿੱਚ 
ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਉਹ ਪੋਿਣ ਨਾ ਸ਼ਮਲੇ 
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਧਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

□ ਹਾਲਾਂਸ਼ਕ ਅਤੀਤ ਸ਼ਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਿੱਚ ਬਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੀ, ਪਰ ਇਿ ਨਾਲ ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਖਤਰਾ 
ਹੈ। ਘਰ ਸ਼ਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼ਿਿੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ 
ਰੈਸ਼ਿਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਿਣ ਦੀ ਿੰਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਿਮੱਗਰੀਆਂ 
ਦੀ ਗਲਤ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਿੁਰੱਸ਼ਖਆ ਿੰਬੰਧੀ ਸ਼ਚੰਤਾਿਾਂ 
ਹਨ। ਘਰ ਸ਼ਿੱਚ ਬਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਸ਼ਿੱਚ 
ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਨੰੂ ਹਿਪਤਾਲ ਸ਼ਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਗਆ ਹੈ। 

ਬ੍ਾਲਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਦੁੱਧ ਦੇ ਟਵਕਲਪ ਟਿਿੂਆਂ ਦੇ ਲਈ 
ਿਤਰਨਾਕ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ

□ ਬਕਰੀ ਦੇ ਦੱੁਧ ਸ਼ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਮਨਰਲ ਹੰਦੇ ਹਨ, 
ਸ਼ਜਿ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰ ੇਿਨ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸ਼ਿਿੂ ਦੇ ਗੁਰਸ਼ਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਿਾਨਦੇਹ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ।

□ ਟੌਡਲਰ ਦੇ ਲਈ ਿਰਸ਼ਤਆ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਦੱੁਧ “ਫਾਰਮੂਲਾ” 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਿਾਲੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੋਿਕ 
ਪੇਅ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੀ ਪੋਿਕ 
ਿਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਲੁਕਲ 
ਿੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਿਾਲੇ ਸ਼ਿਿੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਗਾਂ 
ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੁਝ ਸ਼ਦਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰੱਸ਼ਖਅਤ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

□ ਪੌਸ਼ਧਆਂ ਤੋਂ ਬਸ਼ਣਆ ਦੱੁਧ ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਿੋਇਆ, ਚੌਲਾਂ, ਜਈ, 
ਅਤੇ ਭੰਗ ਦਾ ਦੁੱਧ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁਰਸ਼ੱਖਅਕ 
ਸ਼ਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿਮੱਗਰੀਆਂ 
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਿਿੂ ਦੇ ਿੱਧਦੇ ਹੋਏ 
ਸ਼ਦਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਿੀਂ ਟਮਲ ਟਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ 
ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਿਾਡੇ ਟਿਿੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਿੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
ਟਸਿਤ ਦਿੇਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਕਾੱਲ ਕਰੋ ਟਕਉਂਟਕ ਉਿ ਸਟਥਤੀ 
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਿਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੋਰ ਟਵਕਲਪ ਦੇ 
ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ 
ਜੋ ਉਿ ਤੁਿਾਨੰੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਿੂ ਨੰੂ ਲੈ 
ਕੇ ਟਚੰਤਤ ਿੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟਸਿਤ ਦੇਿਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਨਿੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਵਭਾਗ ਟਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਟਮਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਵਾਧੂ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ: cdph.ca.gov/formula ਜੂਨ 2022 (Punjabi)

http://cdph.ca.gov/formula
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