
What to pack for labour and delivery:

MUMMY
• Cosmetics:  • Apparel:           Maternity sanitary

Brush         Bath robe           pads  
Hair tie         Socks    
Lotion         Slippers     • Nursing:      
Lip balm         Comfy clothes          Nursing pads 
Toiletries         Flip flops           Nursing bra/cover 
Makeup         Nightgown          Nipple cream   

DADDY
Cell phone + charger         Toiletries
Camera + charger             Comfortable shoes
Insurance card          Change of clothes
Check maternity          Gifts for other child(ren)  
insurance coverage         Video camera + charger

BABY
Change of clothes and nappies        Going home outfit
Finger nail clippers         Baby book
Receiving blankets         Heavy blanket
Car seat           Baby hat/bow 

BIRTH CERTIFICATE REQUIREMENTS*
Original marriage certificate
certified by the Ministry of 
Foreign Affairs of the 
United Arab Emirates
Birth notification provided
by the nursing department 

HOSPITAL CHECKLIST

Original mother’s passport 
and Emirates ID
Original father’s passport 
and Emirates ID
Original Family book 
(only for locals)

*Birth certificate requirements are requested by DOH. Please ensure all 
documents are available upon request.



شروط الحصول على شهادة الميالد*
  أصل وثيقة الزواج مصدقة من 

وزارة الخارجية بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة

إخطار الوالدة الصادر عن قسم 
التمريض

أصل جواز سفر األم وهويتها 
اإلماراتية

أصل جواز سفر األب وهويته 
اإلماراتية

أصل خالصة القيد )للمواطنين فقط(

األشياء الواجب اصطحابها للمخاض والوالدة:

األم
أدوات التجميل:§        	 

فرشاة شعر
                          ربطة شعر 

كريم مرطب 
مرطب الشفاة

لوازم النظافة الصحية
المكياج

  
األب

هاتف خلوي + شاحن
كاميرا + شاحن
بطاقة التأمين

التحقق من تغطية التأمين 
لخدمات األمومة

الرضيع
مالبس للتغيير وحفاضات األطفال

مقص أظافر
بطانيات لف الرضيع

مقعد للسيارة

فوط صحية لألمهات

اإلرضاع:	 
ضمادات رضاعة

غطاء/حمالة صدر 
للرضاعة

كريم للحلمة

 
لوازم النظافة الصحية

حذاء مريح
مالبس للتغيير

هدايا لألطفال اآلخرين
كاميرا فيديو + شاحن

 
مالبس خارجية للذهاب إلى المنزل

كتاب أطفال
بطانية ثقيلة

فيونكة/قبعة لألطفال الرضع

قائمة األشياء الخاصة بالمستشفى

المالبس:	 
روب حمام

جوارب
حذاء للغرفة

مالبس مريحة
حذاء للحمام
مالبس نوم

* الشروط الخاصة بشهادات الميالد هي شروط تفرضها دائرة الصحة. ُيرجى التأكد من توفر جميع 
المستندات عند الطلب.


