
□ ⾃然分娩を希望します 
أرغب في والدة طبيعية. 

□ フリースタイルで産みたいです 
أرغب في والدة حرة. 

□ 無痛分娩を希望します 
أرغب في والدة بدون ألم. 

□ 帝王切開を希望します 
أرغب في إجراء عملية قيصرية. 

 
□ 説明の時通訳を希望します 
 أود توفير مترجم أثناء تقديم الشرح. 
□ 宗教上の理由から⼥医さんを希望します 
  أود أن أرى طبيبة ألسباب دينية.    
□ 触診は最低限にして欲しいです 
أود أن يكون الفحص باللمس في الحد األدنى. 
□ 内診は最低限にして欲しいです 
أود أن يكون الفحص الداخلي في الحد األدنى. 
□ 毎回超⾳波検査をして欲しいです 
أود إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية في كل مرة. 
□ 宗教上の理由から薬はカプセルではなく、錠剤のものをお願いします 
يرجى وصف الدواء عىل شكل أقراص وليس كبسوالت، ألسباب دينية. 

バースプラン
خطة�الوالدة 

〜病院の⽅へ伝えたい出産についての希望〜
 طلبات�الوالدة�المقدمة�إىل�المستشفى

�
�
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医療関係者のみなさまへ
 خاص بموظفي المستشفى　

 
 赤ちゃんと母体の安全が脅かされる場合をのぞき、文化、宗教、風習に出来るだけ配慮したお産を

サポートして下さるとありがたいです。
سيكون من الرائع لو تمكنَت من تقديم الدعم من أجل والدتي مع　 

إيالء أكبر قدر ممكن من االعتبار للثقافة والدين والعادات، إال في

الحاالت التي تكون فيها سالمة طفلي أو سالمتي مهددة.

 

【診察に関して　　الفحص الطبي】 

【出産の形式　　طرق الوالدة】
 

名前　　                   االسم

希望年月日 　          　　　　　　　　　　　　　　　　تاريخ الطلب

NPO法人Mother’s Tree Japan
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【産前入院中　　االستشفاء قبل الوالدة】

 
□��中、お�りする場�と時間が⼀⽇5回必�です。
(お�り中は�しかけられても�じられません)
  أحتاج إىل مكان ووقت للصالة خمس مرات في اليوم خالل فترة إقامتي في المستشفى. 
 (يرجى عدم التحدث إلي أثناء الصالة ألنني ال أستطيع الرد عليك.) 
□お�りの前に�回�体を洗う必�があるため、シャワーを使わせてです。

 أحتاج إىل الوضوء قبل كل صالة، لذلك أحتاج إىل إذن الستخدام الحمام 5 مرات في اليوم. 

 

　السنة 　الشهر 　اليوم



□ カンガルーケアを希望します 
أود رعاية طفلي بطريقة الكنغر. 
□ すぐに⺟乳をあげたいです 
أريد إرضاعه بشكل طبيعي عىل الفور. 

□ ⺟乳で育てたいです 
أريد إرضاعه بشكل طبيعي. 

□ ミルクも使いたいです 
أريد استخدام الحليب الصناعي. 

□⾚ちゃんに、ハラルの粉ミルクの持ち込みを許可して欲しいです。
أود أن يُسمح لي بإحضار الحليب المجفف الحالل من أجل طفلي.  
□ ⺟⼦同室を希望します 
أود البقاء في نفس الغرفة التي يوجد فيها طفلي خالل فترة إقامتي في المستشفى. 
□ ⺟⼦異室(⾚ちゃんと別々の部屋)を希望します 
ال أريد البقاء في نفس الغرفة التي يوجد فيها طفلي خالل فترة إقامتي في المستشفى. 
□ ⼤部屋を希望します 
أرغب في مشاركة غرفة مع مرضى آخرين. 

□ 個室を希望します 
أريد غرفة خاصة. 

□ ⼊院中上の⼦も⼀緒に泊まらせたいです 
أود أن يبقى طفلي األكبر معي خالل فترة إقامتي في المستشفى. 
□ ⼊院中シャワーに⼊りたいです 
أود االستحمام خالل فترة إقامتي في المستشفى. 
□ ⼊院中シャワーに⼊りたくありません 
ال أريد االستحمام خالل فترة إقامتي في المستشفى. 

 

□ ⽴ち会いを希望します ( 夫・実⺟・上の⼦ ) 
أود أن يكون (زوجي، والدتي، وطفلي األكبر) حاضرين. 
□ ⾳楽を聴きながら産みたいです 
أرغب في إنجاب طفلي أثناء االستماع إىل الموسيقى. 

□ 会陰切開しないで欲しいです 
ال أريد إجراء بضع للفرج. 
□ 臍帯をすぐに切らないで欲しいです (⾚ちゃんへの臍帯⾎の移⾏が終わるまで) 
 ال أريد قطع الحبل السري عىل الفور 
(حتى اكتمال نقل دم الحبل السري للطفل.)

【出産の時　في وقت الوالدة】

【産後　　بعد الوالدة】

NPO法人Mother’s Tree Japan

【陣痛中　أثناء آالم المخاض】
 

 
□ 夫や家族に付き添ってもらいたいです
  أريد أن يرافقني زوجي أو فرد آخر من أفراد عائلتي. 
□ アロマを焚きたいです 
 أريد أن أحرق البخور. 
□ 好きな⾳楽をかけたいです 
  أريد سماع موسيقاي المفضلة. 
□ そばにいて欲しいです 
أريدك أن تكون معي .    

アラビア語



その他の希望（⾃由記載）
أي�طلبات�/�تعليقات�أخرى

�

NPO法人Mother’s Tree Japan

□�べ物について希�があります

لدي بعض الطلبات بخصوص الوجبات خالل فترة إقامتي في المستشفى. 

➤��上の理由から(�⾁、鶏⾁、⽜⾁�びそのエキス、卵、⿂、⽣もの、アルコー
ルを使ったもの)は�べられません。

 ألسباب دينية، محرٌّم علّي تناول أطعمة مثل [لحم الخنزير، الدجاج، لحم البقر ومستخلصاته، 

البيض، السمك، الطعام النيء، الطعام الذي يحتوي عىل كحول]. 

       ➤ベジタリアンで⾁は�べませんが ( ⿂・卵・⽜� ) は�べます
 أنا نباتية وال آكل اللحوم، ولكني آكل / أشرب [السمك، البيض، الحليب]. 
□できれば栄�⼠さんとお�ししたいです。

أود التحدث مع اختصاصي تغذية إن أمكن.  

 

アラビア語


