
إنه مهم حقاً!
لن تقوم المستشفى بهذا نيابة عنك. 

يجب عليك تسجيل طفلك في غضون 60 يوماً من الوالدة. 
إذا لم تسجل طفلك،  قد ال تتمكن من التقدم للحصول على 

بعض  مخصصات Centrelink. إذا لم يتم  أيضاً تسجيل 
والدة طفلك، فلن تتمكن من الحصول على شهادة ميالد له.

 ال تنسى تسجيل 
طفلك!

 إنه يتم عبر 
اإلنترنت ومجاني!

سجل طفلك على الرابط 

www.cbs.sa.gov.au/ 
births-deaths-

marriages

التسجيل عبر اإلنترنت



.SMS تأكد من أن كال الوالدين لديه هاتف جوال ويمكنه استقبال رسائل
إذا لم يكن لدى كال الوالدين هاتف جوال، فال يزال بإمكانك تسجيل طفلك على اإلنترنت. في نهاية عملية التسجيل سيتم 

إرسال ملف PDF عبر البريد اإللكتروني يجب طباعته وتوقيعه من كال الوالدين.

تحضير وثائق الهوية لكال الوالدين
قبل استخدام اإلنترنت، ستحتاج إلى مسح الصور  ضوئياً أو أن تكون  قادراً على التقاط صورة لجواز سفر أسترالي أو 

رخصة قيادة أسترالية أو بطاقات Centrelink وMedicare لكال الوالدين.

إذا لم يكن لديك مستندات الهوية المطلوبة، فال يزال بإمكانك تسجيل طفلك عبر اإلنترنت. سيتم بعد ذلك إرسال ملف 
PDF عبر البريد اإللكتروني يجب طباعته وتوقيعه من كال الوالدين.

تأكد من اتفاقكما على اسم الطفل
من المهم أن تكونا قد اتفقتما على اسم الطفل. إذا غيرت رأيك بعد تسجيل طفلك، فقد يتسبب ذلك في حدوث تأخير.

تأكد من أن لديك معلومات عن الطفل والوالدين
يمكنك الوصول إلى بعض هذه المعلومات - على سبيل المثال وزن الطفل عند الوالدة ، تفاصيل الطبيب / القابلة - في 

الكتاب األزرق الذي قدمته لك المستشفى.

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages لتسجيل المواليد

ال يتعين عليك إكمال النموذج عبر اإلنترنت دفعة واحدة. بمجرد أن تبدأ النموذج عبر اإلنترنت، سوف تحصل على رقم 
مرجعي. يمكنك استخدام هذا الرقم المرجعي للمتابعة من حيث توقفت لمدة تصل إلى 48 ساعة.

إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت ، فاتصل بالرقم 882 131 وسوف نرسل لك نموذجاً ورقياً.

اطلب شهادة ميالد
يمكنك اختيار طلب شهادة ميالد في نفس وقت تسجيل طفلك على اإلنترنت. ال يتعين عليك طلب شهادة ميالد ويمكنك 

.Mastercard أو Visa القيام بذلك  الحقاً إذا كنت ترغب في ذلك. لطلب شهادة ميالد، سوف تحتاج إلى بطاقة ائتمان

SMS الرد على رسالة الـ
سيتم إرسال رسالة SMS إلى كال الوالدين. يجب على كال الوالدين الرد على رسالة SMS لتأكد من أنهما والدا الطفل 

قبل تسجيل الطفل ويمكنك الحصول على شهادة ميالد.

إليك  كيفية تسجيل 
طفلك عبر اإلنترنت
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