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यो तपाईको बालकको जनमहँदा अस्पतालमा लयाउनु पनने कुरािरुको ्सुझाव ताललका िो।

कारको लागि
• २ पुरानो ्सफा तौललया
•  अचानक बानता भयो भने तय्सको लाहग पलाष्टिकको भाँ्डा

कृपया हनश्चय हनुिोला हक तपाईको कारमा तपाईको बालकको लाहग ज्डान गररएको कार ल्सि मानयता प्ापत कार ल्सि ज्डान गनने व्यलतिद्ारा बेथा लागेर अस्पताल 
जानु अगा्डी नै जह्डएको हनु पद्दछ।  

तपाईले ल्ाउनु पनने कुराहरु
• तपाईको एननिनेिल(गभ्दको ्समयमा भरेको)का्ड्द
•  मेह्डकेयर का्ड्द
• वीमाको हववरण (यदद तपाई ्संग छ भने)(मेह्डकल ईन्सुरेन्स)
• तपाई बच्ा जनमाउने कक्ामा रिँदा लगाउने केिी लुगािरु – एउिा ठूलो शि्द वा ठूलो ्सुतने बेलामा लगाउने लुगा
•  ्सुतने बेलामा लगाउने लुगा र एउिा डे्स्सभिङ्ग गाउन
• केहि खुकुलो र आरामायी ददनमा लगाउने लुगािरु (्ेड कलोथिरु)
• आरामदायी जुत्ा चपपल
•  २ नरशभिङ्ग ब्ा को ्साथै अण्डरवेयर। केहि महिलािरु प्योग गरेपछी फयालने कट्ि प्योग गद्दछन्।
• बच्ा जनमेको बेला लगाउने (मिरनभििी ्साईज) ्साईजको ्सेहनिरी पया्ड
• सतन वा नरशभिङ्ग पया्ड
• दैहनक ्सर्सफाईका ्सामानिरु – ्साबुन, िुथब््स, िुथपेटि, ह्डयो्डरेनि, शयाम्ु, बुरु्स, काईयो र अनुिार पुछने कप्डा
• ओठमा लगाउने ललपबाम
• िेयरड्ायर(कपाल ्सुकउने)
• ष्मठई/चुसनको लाहग ललीज्
• फोन चाज्दर

साक्षि वा सह्ोि िनने व्यक्तिको लागि
• खानेकुरा, सनयाकिरु र हपउने कुरािरु
• अस्पतालमा एयरकण्डी्सन हने हनाले खुकुलो आरामदायी लुगािरु र जम्र
• एउिा कलम र कापी उपयोगी हनछ
• पौ्डी खेलदा लगाउने सवीमीङ्ग कटुिम
• कयामरा/भभह्डयो भएको फोन, कयामरा वा भभह्डयो रेक्ड्दर र चाज्दर

बच्ाको लागि
•  नयापपीिरु(ददनको ८-१०विा)
• बच्ा पुछने वाईपिरु
• यदद तपाईको बालकलाफ फमु्दला(पाउ्डर दुध) खुवाउने योजना गनु्द भएको छ भने, तपाईको आफनै फमु्दला र बोतलिरु लयाउनुपननेछ
• घर जानेबेला लगाउनको लाहग बच्ाको लुगा

यदद तपाईलाई अंग्ेजी बोलन र बुझनको लाहग मद्दत चाहिएमा पेशेवार दोभाषेिरु(प्ोफेशनल ईनिरप्ेिर) उपलब्ध छन्। दोभाषे ्सेवािरु हनशुलककः र गोपय हनेछ। यदद 
तपाईलाई दोभाषेको आवशयक परेमा कृपया कम्दचारीलाई भन्ुिोला वा ट्ान्सलेदिङ् एण्ड ईनिरपेदिङ्ग ्सरभभि्स(TIS) लाई १३१ ४५० मा फोन गनु्दिोला।
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