ඔබේ දරුවා
ලියාපදිංචි කිරීමට
අමතක න�ොකරන්න!

ඔබේ� දරුවාා මෙ�ම වෙෙබ්
අඩවිය මඟින් ලියාාපදිංංචි
කරන්න
www.cbs.sa.gov.au/
births-deathsmarriages

ඔන්ල
යින්
ලියාප ආකාරයට
දිංචි ව
න්න

එය අතිශයින්ම වැදගත් වේ!
ර�ෝ�හල් මඟින් මෙය ඔබ වෙනුවෙන්
කර දෙන්නේ නැත.
දරුවාා ඉපදී දින 60ක් තුළ ඔබ ඔබේ� දරුවාා
ලියාාපදිංංචි කිරීම අනිවාාර්යයෙ�න්ම සිදු කළ යුතුය.
ඔබ ඔබේ� දරුවාා ලියාාපදිංංචි නො�ොකළහො�ොත්,
ඔබට යම් යම් Centrelink ප්රතිලාාභ සඳහ අයදුම්
කිරීමට නො�ොහැැකි විය හැැකිය. එසේ�ේම ඔබේ�
දරුවාා ලියාාපදිංංචි නො�ොකළහො�ොත්, ඔබට ඔවුන්
වෙෙනුවෙෙන් උප්පැැන්න සහතිකයක් ලබාා ගැැනීමට
නො�ොහැැකි වනු ඇත.

එය ඔන්ලයින්
ආකාරයට
න�ොමිලේ සිදු
කළ හැකිය!

ඔබේ දරුවා ඔන්ලයින්
ආකාරයට ලියාපදිංචි කරන
ආකාරය පහත දක්වා තිබේ

1
2
3
4
5

SMS පණිවුඩ ලබා ගැනීමට හැකියාව සහිත ජංගම දුරකථන මාපියන් දෙදෙනාම
සතුව තිබෙන බවට වගබලා ගන්න.
මාාපියන් දෙෙදෙෙනාාටම ජංංගම දුරකථන නො�ොමැැති වුවද, ඔබට ඔබේ� දරුවාා ඔන්ලයින් ආකාාරයට ලියාාපදිංංචි කළ හැැකිය.
ලියාාපදිංංචි කිරීමේ� ක්රියාාවලිය අවසාානයේ�දී ඔබ වෙෙත PDF ලේ�ඛනයක් ඊමේ�ල් මඟින් එවනු ලබන අතර මාාපියන්
දෙෙදෙෙනාා විසින්ම ඊට අත්සන් තැැබිය යුතුය.

මාපියන් දෙදෙනා සඳහාම හැඳුනුම්පත් ලේඛන සූදානම් කර ගන්න
අන්තර්ජාාලයට පිවිසීමට පෙෙර, ඔබ සතුව ඕස්්ට්රේ�ලියාානු විදේේශ ගමන් බලපත්රය, රියදුරු බලපත්රය හෝ�ෝ Centrelink
සහ Medicare කාාඩ්පත්වල ස්්කෑෑන් කළ ඡාායාාරූප තිබිය යුතු අතර එසේ�ේ නැැතහො�ොත් ඒවාායෙ�හි ඡාායාාරූප ලබාා ගැැනීමට
හැැකියාාව තිබිය යුතුය.
ඔබ සතුව අවශ්යය හැැඳුනුම්පත් ලේ�ඛන නො�ොමැැති වුවද, ඔබට ඔබේ� දරුවාා ඔන්ලයින් ආකාාරයට ලියාාපදිංංචි කළ හැැකිය.
එවිට ඔබ වෙෙත PDF ලේ�ඛනයක් ඊමේ�ල් මඟින් එවනු ලබන අතර මාාපියන් දෙෙදෙෙනාා විසින්ම ඊට අත්සන් තැැබිය
යුතුය.

ඔබ ඔබේ දරුවාගේ නම සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වයකට පැමිණ සිටින බවට වග බලා
ගන්න
ඔබ දෙදෙනා ඔබගේ දරුවාගේ නම සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට පැමිණ සිටීම වැදගත් වේ. ඔබ ඔබේ දරුවා
ලියාපදිංචි කිරීමෙන් පසුව ඔබගේ සිත වෙනස් වුවහ�ොත්, මෙයින් ප්රමාදයන් ඇති වීමට ඉඩ තිබේ.

දරුවා සහ දෙමාපියන් පිළිබඳව ඔබ සතුව ත�ොරතුරු තිබෙන බවට වගබලා ගන්න
ඔබට මෙම සමහර ත�ොරතුරු ස�ොයා ගැනීමට පුළුවන - උදා. දරුවාගේ උපත් බර, වෛද්යවරයාගේ/පවුල් ස�ෞඛ්ය
ස�ේවිකාවගේ විස්තර - ර�ෝ�හල මඟින් ඔබට ලබා දෙන නිල් පාට ප�ොතේ මෙම විස්තර අඩංගු වේ.

උපත ලියාපදිංචි කිරීමට www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages
වෙබ් අඩවිය වෙත යන්න
එක් අවස්්ථාාවකදීම ඔබ විසින් ඔන්ලයින් ආකෘෘතිපත්රය සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්යය නො�ොවේේ. ඔබ විසින් ඔන්ලයින්
ආකෘෘතිපත්රය ආරම්භ කළ විට ඔබ වෙෙත යො�ොමු අංංකයක් ලබාා දේේ. ඔබට පැැය 48ක් දක්වාා කාාලයක් තුළදී මෙ�ම යො�ොමු
අංංකය භාාවිතාා කර ඔබ විසින් නතර කළ තැැන සිට අයදුම් කිරීමේ� ක්රියාාවලිය නැැවත ඇරඹීමට පුළුවන.
ඔබට අන්තර්ජාාල පහසුකම් නො�ොමැැති නම්, 131 882 අමතන්න. එවිට අපි ඔබ වෙෙත මුද්රිත ආකෘෘතිපත්රයක් එවන්නෙ�මු.
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උප්පැන්න සහතිකයක් ඇනවුම් කරන්න
ඔබ ඔබේ දරුවාගේ උපත ඔන්ලයින් ආකාරයට ලියාපදිංචි කරන අතරතුර උප්පැන්න සහතිකයක් ඇනවුම් කිරීම
ත�ෝ�රා ගැනීමට පුළුවන. ඔබට අවශ්ය නම් මෙම අවස්ථාවේදී එය සිදු න�ොකර පසු අවස්ථාවක එය සිදු කිරීමටද
පුළුවන. උප්පැන්න සහතිකයක් ඇනවුම් කිරීමට ඔබට වීසා හ�ෝ� මාස්ටර්කාඩ් පතක් අවශ්ය වේ.

SMS පණිවුඩවලට පිළිතුරු දෙන්න
මාාපියන් දෙෙදෙෙනාා වෙෙතම SMS පණිවුඩ එවනු ලැැබේ�. දරුවාාගේ� උපත ලියාාපදිංංචි කර උප්පැැන්න සහතිකයක් ලබාා
ගැැනීමට නම් ඔබ දෙෙදෙෙනාා දරුවාාගේ� දෙෙමාාපියන් බව තහවුරු කිරීම සඳහාා ඔබ දෙෙදෙෙනාා වෙෙත එවනු ලබන SMS
පණිවුඩවලට පිළිතුරු යැැවිය යුතුය.

