
Baby
Essentials       List

Wooden Crib / Portable cot
Crib ma�ress
2 Waterproof ma�ress pads
4-6 Fi�ed crib sheets
2-3 Crib Bumper Set
2-4 Blankets
1-2 Sleeping Bag
1-2 Swaddle blankets
Dresser or Chest
Changing table

Bedding :

(1) Diaper bag
Baby bath tub / Bath Seat
(3-4) So� hooded towels 
Shampoo / Body wash /
Body Lotion
(2-3) Baby Sponges
Baby kit (brush, nail,
clippers,thermometer)
(1) Nasal helper 
(1-2) Changing mats
(1 set) Diaper size 1
(2-4) Baby wipes
Diaper cream
Toilet Seat
Po�y

Bathing
& changing :

Infant car seat
Travel system or
traditional stroller
Lightweight stroller
(1) Carrier
Carrycot
Baby Monitor
(1-2) Baby gates
(Multi) Outlet covers or plugs
(Multi) Cabinet & drawer locks
(1-2) Mosquito net 

Safety :

Infant swing
Bouncer
Jumper
Play yard 
Play mat or baby gym
(Multi) Infant toys

Playtime :

(8-12) Bodysuits short sleeves 
(8-12) Bodysuits long sleeves 
(5-8) PJ long sleeves (winter)
(6-10) Pants
(4-6) Out�ts for going out
(2) Cardigans

Clothing :

Breast pump
(1-2) Breast milk storage bags
Sterilizer 
Steamer & Blender
Bo�le warmer
(Multi) Nursing pads
(1-2) Nursing covers
Nursing pillow
(1) Thermal bo�le / carrier 
(Formula feeding)
(1-3) Bo�le starter set / 
slow-flow nipples
(1) Bo�les and nipples brush
(8-12) Bibs
(6-8) Burping cloths
(3-5) Paci�ers 
(1-2) Paci�er holders
(2-3) Teethers
High chair
Booster seat

Feeding :



Breast pump
(1-2) Breast milk storage bags
Sterilizer 
Steamer & Blender
Bo�le warmer
(Multi) Nursing pads
(1-2) Nursing covers
Nursing pillow
(1) Thermal bo�le / carrier 
(Formula feeding)
(1-3) Bo�le starter set / 
slow-flow nipples
(1) Bo�les and nipples brush
(8-12) Bibs
(6-8) Burping cloths
(3-5) Paci�ers 
(1-2) Paci�er holders
(2-3) Teethers
High chair
Booster seat

مستلزمات
الطفــــل

واألم

س��ر طفل (خشب/مناسب للسفر)
مرتبه مناسبه لس��ر الطفل 

غطاء ف�اش مقاوم للماء 
٤-٦ مالءات لس��ر الطفل

 ٢-٣ طقم جوانب س��ر

١-٢ مخدات ال�ث�يت
 ٢-٤ البطانيات

أكياس للنوم (ينام فيها الطفل)
١-٢ بطانيات التقميط

دوالب أو أد�اج
طاولة التغ�ير

النوم
 كرسى طفل للسيارة

عربة أطفال مناسبة للسفر
 عربة أطفال خفيفة

حاملة أطفال
س��ر أطفال محمول

 م�اقب بالصوت أو الصوت و الصورة
١-٢ بوابات أمان للطفل

١-٢ ناموسيه
الكثير من أغطية ألكباس الكهرباء/ 

غالق لألد�اج

مستلزمات أمان الطفل

مضخة الثدى
معقم ألدوات الطفل

خالط بخارى
عبوه التسخين

 خالط زجاجة
 زجاجة ح�ا��ة ( للماء) /شنطه ح�ا��ة

١-٣ مجموعة زجاجات للطفل
 الرضيع / حلمات التدفق البطيء
فرشة غسيل للزجاجات والحلمات

٨-١٢ الم�ا�ل
٦-٨ فوط قشط

كثير-فوط صحيه للثدى
 ١-٢ غطاء للرضاعة

١-٢ أكياس تخ��ن لحليب األم
  ٣-٥ تيتينا / ٢-٣ حامل تيتينا

٢-٣ عضاضات للتسنين
كرسى أكل
مقعد أكل

األكل

االستحمام و التغ�ير
شنطه األم لمستلزمات الطفل 

حوض استحمام للطفل /كرسى 
 استحمام

 ٣-٤ فوط ناعمة
شامبو/سائل استحمام/ك��م ترطيب 

٢-٣ اسفنجه طفل
طقم لنظافة الطفل ( فرشة ، مقص  

ضوافر ، ترمومتر
مساعد لنضافه األنف

١-٢ مفرش للتغ�ير للطفل
 حفاضات مقاس ١ 
 ٢-٤ مناد�ل مبللة 

ك��م اللتهابات الحفاضات
 مقعد للتواليت

 Potty

(...
مالبس أطفال

٨-١٢ سالوبت نص كم
٨-١٢ سالوبت كم طو�ل

 ٥-٨ �يجامات كم طو�ل للشتاء
٦-١٠ بنطلونات

٤-٦ طقم للخ�وج 
٢ جاكيت خفيفة

٢-٣ طقم طفل ( قبعه، ش�ابات،  
)سالوبت، قفا�ات

وقت اللعب
مرجيحة أطفال

كرسى ه�از للطفل
لعبة قفز للطفل

مشايه 
ساحه لعب (مكان لللعب 

جيم أطفال / مفرش لللعب 
الكثير من لعب األطفال

(


