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Planning Ahead for the Birth of Your Baby
التخطيط المسبق لوالدة طفلك

The following are things you can do to get 
ready 6 to 8 weeks before your baby is due.
• Choose a doctor for your baby, called a 

pediatrician, or a family doctor.
• Think about taking childbirth education, 

breastfeeding, and baby care classes to 
prepare you to care for your baby.

• Take a hospital tour. This helps you know 
where you will deliver your baby and 
gives you the chance to learn about the 
hospital’s routines and policies.

• Fill out hospital forms and send them to 
the hospital. This will shorten the time it 
takes to get to a room to deliver your baby.

• Put the car seat in your car. Have it 
checked or installed by a trained person. 
Call your local fire station or health 
department to see if they do car seat 
inspections. You cannot take your baby 
home from the hospital without a car 
seat. If you have limited income, check 
with your doctor or clinic to see if they 
offer free or low cost car seats.

• Make plans for someone to care for 
your other children while you are in the 
hospital.

• Plan for help with housework and meals 
for a couple of weeks after your baby is 
born.

• Get the baby’s room, crib, and other 
items ready for use. 
 Ì Prepare a place to care for your baby 

such as diaper changing station 
on each floor of your home. Some 
parents put baby care items in a 
basket that can be carried from room 
to room.

فيما يلي بعض األشياء التي يمكنك القيام بها لالستعداد قبل 
موعد الوالدة بفترة 6 إلى 8 أسابيع.

اختاري طبيبًا لطفلك يسمى طبيب األطفال أو طبيب • 
األسرة.

فكري في حضور دروس التثقيف بشأن الوالدة • 
والرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال إلعدادك لرعاية 

طفلك.
يمكنك التجول في المستشفى. حيث يساعدك هذا في • 

معرفة مكان والدة طفلك ويمنحك فرصة للتعرف على 
إجراءات وسياسات المستشفى.

الرجاء ملء استمارات المستشفى وإرسالها إلى • 
المستشفى. وسيؤدي ذلك إلى تقصير الوقت المستغرق 

للوصول إلى غرفة والدة طفلك.
ضعي مقعد السيارة في سيارتك. وينبغي فحصه أو • 

تثبيته بواسطة شخص مدرب. يُرجى االتصال بمحطة 
اإلطفاء المحلية أو قسم الصحة لمعرفة ما إذا كانوا 

يجرون عمليات فحص لمقاعد السيارة. ال يمكنك 
اصطحاب طفلك إلى المنزل من المستشفى بدون مقعد 
سيارة. وإذا كان دخلك محدوًدا،  فعليك استشارة طبيبك 
أو عيادتك لمعرفة ما إذا كانوا يقدمون مقاعد سيارات 

مجانية أو منخفضة التكلفة.
خططي لتواجد شخص آخر لرعاية أطفالك اآلخرين • 

أثناء وجودك في المستشفى.
خططي لالستعانة بمن يساعدك في األعمال المنزلية • 

وتحضير الوجبات لمدة أسبوعين بعد والدة طفلك.
جهزي غرفة الطفل وسريره واألغراض األخرى • 

لالستخدام. 
جهزي مكانًا للعناية بطفلك مثل منطقة تغيير  	

الحفاضات في كل طابق من منزلك. وقد يضع 
بعض أولياء األمور أغراض رعاية األطفال في 

سلة يمكن حملها من غرفة إلى أخرى.
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 Ì Put your baby to sleep alone, on their 
back in a crib. The mattress should be 
firm with a tight sheet on it. Do not put 
anything else in the crib. No toys, no 
blanket, no pillow. The baby should 
not sleep in your bed, but the crib can 
be in your bedroom for the first 6 to 
12 months, if you wish.

• Pack your bag for the hospital and 
include an outfit for your baby.

• Plan child care for your baby if you plan 
to return to work. Many child care centers 
have long waiting lists.

Talk to your doctor or nurse if you have 
any questions or concerns.

ضعي طفلك لينام بمفرده،  على ظهره في سرير  	
األطفال. ويجب أن تكون المرتبة صلبة مع وجود 

مالءة محكمة عليها. وال تضعي أي شيء آخر 
في السرير. ال ألعاب وال بطانية وال وسادة. وال 
ينبغي للطفل أن ينام في سريرك،  ولكن يمكن أن 
يكون سرير األطفال في غرفة نومك لمدة من 6 
إلى 12 شهًرا األولى،  إذا كنِت ترغبين في ذلك.

احزمي حقيبتك للمستشفى وخذي معك مالبس لطفلك.• 
خططي لتوفير سبل الرعاية أو الحضانة لطفلك إذا • 

كنِت تخططين للعودة إلى العمل. حيث إن العديد من 
مراكز رعاية األطفال لديها قوائم انتظار طويلة.

يُرجى التحدث إلى الطبيب أو الممرض/الممرضة إذا 
ساورتك أية مخاوف أو كانت لديك أية أسئلة.


