यो अनलाइन गर्न
सकिन्छ र यो
निःशुल्क छ!

आफ्नो शिशुको जन्म
दर्ता गर्न नबिर्सनुहोस्!

आफ्नो शिशुको दर्ता
यहाँ गर्नुहोस्
www.cbs.sa.gov.au/
births-deathsmarriages

अनल

ाइन द

यो निकै महत्त्वपूर्ण छ!
अस्पतालले तपाईक
ं ो शिशुको जन्म
दर्ता गर्दै न।
तपाईंले आफ्नो शिशु जन्मेको 60 दिनभित्र
जन्म दर्ता गर्नुपर्छ । तपाईंले आफ्नो शिशुलाई
दर्ता नगराउनुभएमा, तपाईं निश्चित Centrelink
लाभहरूका लागि आवेदन दिन योग्य नहुन
सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईंको बच्चाको जन्म दर्ता
नगरिएमा, तपाईं तिनीहरूका लागि जन्म प्रमाणपत्र
प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छै न।

र्ता गर्नु

होस्

तपाईक
ं ो शिशुको जन्म
दर्ता अनलाइन गर्ने तरिका

1

आमाबुबा दु बै जनासँग मोबाइल फोन भएको सुनिश्चित गर्नुहोस् जसले
एसएमएस सन्देशहरू प्राप्त गर्न सक्छ।

2

आमाबुबा दु बै जनाका लागि परिचय (आइडी) कागजातहरू तयार गर्नुहोस्

3
4
5

आमाबुबा दु बै जनासँग मोबाइल फोन नभएमा, तपाईंले अझै पनि आफ्नो शिशुलाई अनलाइन दर्ता गर्न
सक्नुहुन्छ। दर्ता प्रक्रियाको समाप्तिमा तपाईंलाई PDF इमेल गरिनेछ जुन प्रिन्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा आमाबुबा
दु बै जनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

अनलाइनमा जानुअघि, तपाईंसँग आमाबुबा दु बै जनाका लागि अस्ट् रेलियन पासपोर्ट , अस्ट् रेलियन सवारी चालक
अनुमपति पत्र वा Centrelink र Medicare कार्ड हरूको स्क्यान गरे को तस्वीरहरू तयार गर्नु आवश्यक हुनेछ
वा तिनीहरूको फोटो लिन सक्षम हुनुपर्नेछ।
तपाईंसँग आवश्यक परिचय (आइडी) कागजातहरू नभएमा, तपाईंले अझै पनि आफ्नो शिशुलाई अनलाइन
दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई त्यसपछि PDF इमेल गरिनेछ जुन प्रिन्ट गर्नुपर्छ र त्यसमा आमाबुबा दु बै जनाले
हस्ताक्षर गर्नुपर्छ ।

तपाईं शिशुको नाममा सहमत भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्

तपाईं आफ्नो शिशुको नाममा सहमति हुन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले आफ्नो शिशु दर्ता गरिसकेपछि नाम
परिवर्तन गर्नुभएमा, यसले दर्ता प्रकियामा ढिलाइ गराउन सक्छ।

तपाईस
ं ँग शिशु र आमाबुबाको बारे मा जानकारी भएको सुनिश्चित गर्नुहोस्
यीमध्ये तपाईंले केही जानकारी – जस्तै शिशु जन्मँदाको तौल, चिकित्सक/सुडेनीका विवरणहरू - तपाईंलाई
अस्पतालले दिएको ब्लु बुकमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

जन्म दर्ता गर्न www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages मा
जानुहोस्

तपाईंले अनलाइन फाराम एकैपटकमा भर्नुपर्दै न। तपाईंले एकपटक अनलाइन फाराम सुरु गरे पछि तपाईंलाई
रिफरे न्स नम्बर दिइनेछ। तपाईंले दर्ता फाराम भर्न रोकेपछि यो रिफरे न्स नम्बर प्रयोग गरे र यस 48 घन्टा भित्र
तपाईको अनलाइन फाराम पुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंसँग इन्टरनेटको पहुँच नभएमा, 131 882 मा फोन गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई कागजी फाराम
पठाउनेछौ ँ।

6

जन्म प्रमाणपत्र अर्डर गर्नुहोस्

7

एसएमएस सन्देशको जवाफ दिनुहोस्

तपाईंले आफ्नो शिशुको अनलाइन दर्ता गर्दाकै समयमा जन्म प्रमाणपत्र अर्ड र गर्ने छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले
जन्म प्रमाणपत्र अर्ड र गर्नुपर्दै न र तपाईंले चाहनुभएमा यसलाई पछि गर्न सक्नुहुन्छ। जन्म प्रमाणपत्र अर्ड र गर्न
शुल्क तिर्नको लागि भिसा वा मास्टरकार्ड आवश्यक पर्नेछ।

आमाबुबा दु बै जनालाई एसएमएस सन्देश पठाइनेछ। शिशु दर्ता हुनुअघि आमाबुबा दु बै जनाले उनीहरू
बच्चाको आमाबुबा भएको पुष्टि गर्न एसएमएस सन्देशको जवाफ दिनुपर्छ र तपाईंले जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न
सक्नुहुन्छ।

