
WAS MUSS ICH FÜR 
DIE GEBURT MIT INS 

KRANKENHAUS 
NEHMEN?

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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المستندات
:األخرىالمهمةواألشياء

oأمومةتصرٌح

oالصحًالتأمٌنبطاقة

o(الشحنوكابل)الخلويالهاتف

oوأوراققلم

oالمهمةالهواتفوأرقامالعناوٌن

oمثلالثمٌنةاألشٌاء)المعدنٌةالنقودبعض

(المنزلفًتتركوالمجوهراتالمال

oأمكنإذاالكبارلألخواتهدٌة

:بكخاصةأشياء...

oبأكمامقمٌصأومرٌحنومقمٌص

الوالدةوقتطوٌلة

oبٌجاماتأونومقمصان

oمرٌحةنهارٌةمالبس

oمنهاتصنعالتً)قطنٌةسراوٌل

(المناشف/ الفوط

oسمٌكةجوارب

oشباشب

oالشخصٌةوالعناٌةاالستحمامأدوات

oاألنفرذاذ/ الشفاهمرطب

oمناشف

oفوطة

فيرغبتكحالةفي...
:طبيعيةرضاعةتوفير

oالصدرحمالة

oالرضاعةوسادات

كانتإذااألماممناألسطحإغالقٌجب

مفتوحة

العطوراستخدامعدمٌرجى

:المرافقيحتاجهاأشياء...

o(والشوكوالتةالجرانوالمثل)مقوٌات

oالخلويالهاتف

o،وصبروحنانحب

  المستندات
 :األخرى المهمة واألشياء

 

o أمومة تصرٌح 

o الصحً التأمٌن بطاقة 

o (الشحن وكابل) الخلوي الهاتف 

o وأوراق قلم 

o المهمة الهواتف وأرقام العناوٌن 

o مثل الثمٌنة األشٌاء) المعدنٌة النقود بعض 

 (المنزل فً تترك والمجوهرات المال

o أمكن إذا الكبار لألخوات هدٌة 

 :بك خاصة أشياء...
 

o بأكمام قمٌص أو مرٌح نوم قمٌص 

 الوالدة وقت طوٌلة

o بٌجامات أو نوم قمصان 

o مرٌحة نهارٌة مالبس 

o منها تصنع التً) قطنٌة سراوٌل 

 (المناشف/  الفوط

o سمٌكة جوارب 

o شباشب 

o الشخصٌة والعناٌة االستحمام أدوات 

o األنف رذاذ/  الشفاه مرطب 

o مناشف 

o فوطة 

 في رغبتك حالة في... 
 :طبيعية رضاعة توفير

 
o الصدر حمالة 

o الرضاعة وسادات 

 

 كانت إذا األمام من األسطح إغالق ٌجب 

 مفتوحة

 العطور استخدام عدم ٌرجى 

 

 :المرافق يحتاجها أشياء...
 

o (والشوكوالتة الجرانوال مثل) مقوٌات 

o الخلوي الهاتف 

o ،وصبر وحنان حب 
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