
এটা সত্যিই গুরুত্বপরূ্ণ! 
হাসপা্াল এই কাজটি আপনার 
জনযি করর দেরে না! 
জন্মের 60 দিন্ের মন্্যে আপদে অবশযেই আপোর 
দশশুর দেবন্ধীকরণ করন্বে। যদি দশশুর 
দেবন্ধীকরণ ো কন্রে, তাহন্ে Centrelink 
এর দেদিদিষ্ট দকছু সুন্যাগ-সুদব্ার জেযে আন্বিে 
করন্ত সমরদি োও হন্ত পান্রে। এছাডাও, যদি 
আপোর দশশুর দেবন্ধীকরণ ো হয়, তাহন্ে 
আপদে তান্ির জমে শংসাপত্র পপন্ত সক্ষম হন্বে 
ো।

আপনার তিশুর 
তনেন্ধীকরর করর্ 
ভুলরেন না!

এটি অনলাইন-এ 
তেনােযির়ে করা 

যা়ে!

আপনার তিশুর 
তনেন্ধীকরর করুন 

এখারন:  

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

marriages

অনলাইন-এ  তনেন্ধীকরর করুন



তনতচি্ হর়ে তনন যার্ তপ্া-মা্া উভর়েরই একটি দমাোইল দ�ান 
থারক যা SMS ো ্্ণ া গ্রহর করর্ পারর।
যদি দপতা-মাতা কারও কান্ছই পমাবাইে প�াে ো রান্ক, তাহন্েও আপদে অেোইে-এ দশশুর 
দেবন্ধীকরণ করন্ত পারন্বে। দেবন্ধীকরণ প্রদরিয়ার পশন্ে আপোন্ক একটি ই-পমইে করা হন্ব যা 
অবশযেই মদুরিত এবং উভয় দপতা-মাতার দ্ারা স্াক্ষদরত হন্ত হন্ব। 

তপ্া-মা্া উভর়ের িনাক্তকরর নতথপত্র ত্তর করুন 
অেোইে-এ যাওয়ার আন্গ দপতা-মাতা উভন্য়র একটি অন্্রেদেয়াে পাসন্পারদি , অন্্রেদেয়াে গাদড 
চােন্কর োইন্সন্স অরবা Centrelink এবং Medicare এর কান্ দ্ি র স্যোে করা দচত্র অরবা �ন্রা 
পেওয়ার প্রন্য়াজে হন্ব। 

যদি আপোন্ির প্রন্য়াজেধীয় শোক্তকরণ েদরপত্র  ো রান্ক, তাহন্েও আপোরা অেোইে-এ দশশুর 
দেবন্ধীকরণ করন্ত পারন্বে। তারপন্র আপোন্ক একটি PDF ই-পমইে করা হন্ব যা অবশযেই মদুরিত 
এবং উভয় দপতা-মাতার দ্ারা স্াক্ষদরত হন্ত হন্ব। 

তনতচি্ দহান দয আপনারা তিশুর নারমর েযিাপারর একম্ 
আপোন্ির দশশুর োন্মর দবেন্য় একমত হওয়া গুরুত্বপূণদি। দশশুর দেবন্ধীকরন্ণর পন্র যদি মে 
পদরবতদি ে কন্রে, তাহন্ে পসটি দবেন্বের কারণ হন্ত পান্র।  

তনতচি্ দহান দয আপনার কারে তিশু এেং তপ্া-মা্া সম্পতক্ণ ্ ্থযি আরে 
আপদে এই তন্রযের কতগুদে - পযমে জন্মের সময় দশশুর ওজে, ্াক্তার/্াত্রধী সম্পদকদি ত দবস্াদরত 
তরযে হাসপাতাে প্রিত্ত ব্লু বুক-এ পপন্ত পান্রে। 

www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages-এ তির়ে জন্ম 
তনেন্ধীকরর করুন  
আপোন্ক একবান্র অেোইে �মদিটি পূরণ করন্ত হন্ব ো। আপদে একবার অেোইে �মদিটি পূরণ 
করা শুরু করন্ে আপোন্ক একটি পর�ান্রন্স েবের পিওয়া হন্ব। আপদে এই পর�ান্রন্স েবেরটি 
বযেবহার কন্র 48 ঘণ্ার মন্্যে পযখান্ে �মদিটি পছন্ড পগন্ছে, পসখাে পরন্ক শুরু করন্ত পারন্বে। 

যদি আপোর ইণ্ারন্ের-এ প্রন্বশাদ্কার ো রান্ক, তাহন্ে 131 882 -পত প�াে করুে যান্ত আমরা 
আপোন্ক একটি কাগন্জর �মদি পাঠান্ত পাদর। 

জন্ম িংসাপরত্রর জনযি আরেি করুন 
অেোইে-এ আপোর দশশুর দেবন্ধীকরণ করার সময়ই আপদে জমে শংসাপন্ত্রর অ দ্ি ার দিন্ত চাইন্ত 
পান্রে। তন্ব জমে শংসাপন্ত্রর অ দ্ি ার পিওয়া বা্যেতামেূক েয় এবং আপদে চাইন্ে এটি পন্রও 
করন্ত পান্রে। জমে শংসাপন্ত্রর অ দ্ি ার পিওয়ার জেযে আপোর দভসা অরবা মাস্ারকা দ্ি  এর 
প্রন্য়াজে হন্ব। 

SMS ো ্্ণ ার উত্তর তেন 
দপতা-মাতা উভন্য়র কান্ছই একটি SMS বাতদি া পাঠান্ো হন্ব। দশশুর দেবন্ধীকরণ হওয়ার আন্গ 
দপতা-মাতা উভয়ন্কই বাতদি ার উত্তর দিন্য় দেদচিত করন্ত হন্ব পয তাঁরা দশশুর দপতা-মাতা এবং 
তারপন্র আপোরা একটি জমে শংসাপত্র পপন্ত পান্রে।

অনলাইন-এ আপনার তিশুর 
তনেন্ধীকরর কধীভারে  
কররেন ্া এখারন দেও়ো হল
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