
مكتبفيللتسجيل... 
:جلسال

o(الحامل)لألموضعشهادة

oاألمر،لسمإذا)المفعىلساريةهىيةبطاقة

(بهامعترفأخريهىيةوثيقةأوسفرجىاز

oالسواجوثيقةأوالعائليالقيددفتر

:المتزوجينلغيربالنسبة
وجدإنالحضانةوإعالناألبوةإقرار

(.الشبابرعاٌةمكتبفًمسبًقاطلبهٌمكن)

:للطفل... 
.للمنزلللعودةاألشٌاءهذهتوفٌرسوىعلٌكما

علىطفلكسٌحصلالمستشفى،فًمكوثهأثناء
.المستشفىمنوحفاضاتمالبس

oبلوفر

oبحمالةرداء

oسترة

oغطاء

oأطفالبطانٌة

oللطفلسٌارةمقعد

oحمالة/ حملحقٌبة

ٌجب أخذه الذىما
معً إلى المستشفى 

؟من أجل الوالدة
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سفرال
الةأوأطفالعربة• أطفالحمَّ

غطاء قدم لعربة األطفالأوطفلبطانٌة•

لو أمكنحفاضاتللكٌس•

إذا لزم األمرمقعد طفل للسيارة•

من رخٌصبسعرٌمكن شراء المالبس والمفروشات 
تعملة لألطفال أو عبر ُمسمتاجر أو أسواق السلع ال

اإلنترنت. 
.تماما جدٌدةفقط ٌجب أن تكون المرتبة 

مالبس بقٌة أفراد ٌمكنك غسل مالبس األطفال مع 
بمسحوق الغسٌل العادي بدون استعمال منعم األسرة
.القماش

التغذية
الطفل لبن األم هو أفضل شًء للطفل، حٌث أن إن 

لعمره. ومناسب صحً طعام على ا دائم  ٌحصل

علٌك فٌجب ،رضاعة طبيعيةطفلكترضعينكنتإذا
تعاطً المخدرات، واالمتناع عدم شرب الكحولٌات أو 

ا جد  سٌضر ذلك أن حٌث اإلمكان، بقدر التدخٌن عن
بطفلك.

إذا كنت تتناولٌن أحد األدوٌة، ٌرجى استشارة طبٌبك.

فٌجب علٌك طبٌعٌة،رضاعةطفلكترضعينالكنتإذا
توفٌر:

حلماتواألطفاللبنمن رّضاعات8-6من

أشهر(.6-0)الخاصة بها لعمر الطفل الرّضاعة 

لتحضٌره قبل للعمرالمناسبالحلٌبمسحوق(

الرضاعة(

1صغٌرة للشايرضاعةزجاجة

(أكٌاس تسرٌب بدون سكر مضاف)الشمرشاي

الزجاجةشطفلغسل وفرشاة

أحتاجهماذا الذى
لطفلً؟

َتجِهٌَزاتال-
-األساسٌة
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 المالبس
 

 4-6  ( بكم قصٌر 00/06بدالت داخلٌة )مقاس

  أو طوٌل

 4-6 بلوفر طوٌلة، بأكمام قمصان) قمصان 

 مقاس)واسع  ثوب أو وسراوٌل( خفٌف

00/06) 

 6 من زوج 2-1 الجوارب، من أزواج 

 الشتاء فً الجوارب

 ،(الموسم حسب)جلٌد  بدلة قفازات، قبعة، سترة 

 (00/06 مقاس)للرضٌع  نوم كٌس 2 عدد 

 الطفلب عنايةال
 

 6-8 لتجشؤل الشاش من حفاضات 

 0-2) الوالدة حدٌثً ألطفالل حفاضات 

 (كجم

 روائح بدونطبٌعً  غسٌل لوسٌون 

 اطفال زٌت 

 لمنزللعند العودة  مناشف 

 التنقل أثناءللتنظٌف  مبللة منادٌل 

 ذات  األطفال حمام مناشف من 2 عدد

 لرأسلغطاء 

 1 للحمام تِرُموِمتر 

 1 مرن بطرف طبً تِرُموِمتر 

 1 طفاللأل شعر فرشاة  

 1 لألطفال أظافر مقص  

 فً الطقس من للحماٌة للوجه خاص كرٌم 

 لألطفال الشمسأشعة  منواقً  أو الشتاء

  (LSF 30 حماٌة معامل أقصى) إذا أمكن

 اللتهابات األرداف مضاد كرٌم 

اثالأ    فُروشاتوال ثأ  مأ
 

 جدٌدة مرتبة مع سرٌر أو مضجع أو عربة 

 قابلة المالبس لتغٌٌر مبطنة وسادة أو طاولة 

 للغسٌل

 غطاء مع حفاضات صندوق 

 لألطفال استحمام حوض 

 األمر لزم إذا المالبس تغٌٌر منطقة فً دفاٌة 

 

 توصيات النوم:
 

 درجة 18-16=  الغرفة حرارة درجة ￩

 حضانة استخدام عدم ￩

 قبة استخدام عدم ￩

 وسادة استخدام عدم ￩

 بطانٌة بدل نوم كٌس استخدام ￩

  فقط مستلقٌا   برفق الطفل ضعً ￩

 سرٌر فً الرئٌسٌة النوم غرفة فً الطفل ضعً ￩

 خاص
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المالبس

4-6 ( بكم قصٌر 00/06بدالت داخلٌة )مقاس

أو طوٌل

4-6بلوفرطوٌلة،بأكمامقمصان)قمصان

مقاس)واسع ثوبأووسراوٌل( خفٌف

00/06)

6منزوج2-1الجوارب،منأزواج

الشتاءفًالجوارب

،(الموسمحسب)جلٌد بدلةقفازات،قبعة،سترة

(00/06مقاس)للرضٌع نومكٌس2عدد

الطفلبعنايةال

6-8لتجشؤلالشاشمنحفاضات

0-2)الوالدةحدٌثًألطفاللحفاضات

(كجم

روائحبدونطبٌعً غسٌللوسٌون

اطفالزٌت

لمنزللعند العودة مناشف

التنقلأثناءللتنظٌف مبللةمنادٌل

ذات األطفالحماممناشفمن2عدد

لرأسلغطاء 

1للحمامتِرُموِمتر

1مرنبطرفطبًتِرُموِمتر

1طفاللألشعرفرشاة

1لألطفالأظافرمقص

فًالطقسمنللحماٌةللوجهخاصكرٌم

لألطفالالشمسأشعة منواقً أوالشتاء

(LSF 30حماٌةمعاملأقصى)إذا أمكن

اللتهابات األردافمضادكرٌم

اثالأ فُروشاتوالثأ مأ

جدٌدةمرتبةمعسرٌرأومضجعأوعربة

قابلةالمالبسلتغٌٌرمبطنةوسادةأوطاولة

للغسٌل

غطاءمعحفاضاتصندوق

لألطفالاستحمامحوض

األمرلزمإذاالمالبستغٌٌرمنطقةفًدفاٌة

توصيات النوم:

درجة18-16= الغرفةحرارةدرجة￩

حضانةاستخدامعدم￩

قبةاستخدامعدم￩

وسادةاستخدامعدم￩

بطانٌةبدلنومكٌساستخدام￩

فقطمستلقٌا برفقالطفلضعً￩

سرٌرفًالرئٌسٌةالنومغرفةفًالطفلضعً￩
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