
این واقعاً مهم است!
شفاخانه این کار را برای شما انجام نمی 

دهد. 
شما باید نوزاد خود را در مدت 60 روز پس از والدت 
ثبت نام کنید. اگر نوزاد خود را ثبت نام نکردید، ممکن 

است نتوانید برای برخی مزایای Centrelink اقدام کنید. 
همچنین، اگر والدت طفل شما ثبت نشده باشد، نمی توانید 

تذکره ای برای او دریافت کنید.

 ثبت نام نوزاد خود 
را فراموش نکنید!

 آن آنالین و 
رایگان است!

 نوزاد خود را در 
اینجا ثبت نام کنید 

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

marriages

ت نام کنید
آنالین ثب



اطمینان حاصل کنید که والدین هر دو تلفون مبایل داشته باشند که بتوانند تکست 
دریافت کنند.

اگر هر دو والدین تلفون مبایل ندارند، می توانید نوزاد خود را بصورت آنالین ثبت نام کنید. در پایان جریان ثبت نام 
به شما یک PDF روان می شود که باید توسط هر دو والدین نامنویسی و امضا شود.

برای هر دو والدین اسناد هویت تهیه کنید
قبل از آنالین شدن، شما باید تصاویر اسکن شده را داشته باشید یا بتوانید از یک پاسپورت آسترالیایی، الیسنس آسترالیا 

یا کارتهای Centrelink و Medicare برای هر دو والدین عکس بگیرید.

اگر اسناد هویتی ضروری را ندارید، می توانید نوزاد خود را بصورت آنالین ثبت نام کنید. به شما یک PDF ارسال 
می شود که باید توسط هر دو والدین نامنویسی و امضا شود.

اطمینان حاصل کنید که در مورد نام نوزاد به توافق رسیده اید
مهم است که شما در مورد نام نوزاد خود توافق کرده باشید. اگر بعد از ثبت نام نوزاد خود نظر خود را تغیر دهید، این 

ممکن است باعث تاخیرهایی شود.

حتماً در مورد نوزاد و والدین معلوماتی کسب کنید
شما می توانید برخی از این معلومات – منحیث مثال وزن زمان والدت نوزاد، جزئیات داکتر / قابله - در کتاب آبی که 

توسط شفاخانه به شما داده شده است، را پیدا کنید.

 www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages برای ثبت والدت به
مراجعه کنید.

ضرورت نیست فورم آنالین را به صورت یکجا خانه پوری کنید. پس از شروع کردن فورم آنالین، به شما یک 
نمبرمرجع داده می شود. شما می توانید از این نمبر مرجع تا مدت زمان 48 ساعت استفاده کنید تا از جایی که مانده 

بودید ادامه دهید.  

اگر دسترسی به اینترنت ندارید، با نمبر 882 131 تماس بگیرید و ما یک فورم کاغذ ی برای شما روان خواهیم کرد.

یک تذکره سفارش دهید
شما می توانید همزمان با ثبت نام آنالین نوزاد خود، تذکره را فرمایش دهید. ضرورت نیست تذکره را فرمایش دهید 

و در صورت تمایل می توانید بعداً این کار را انجام دهید. برای فرمایش دادن تذکره به ویزه یا ماستر کارت ضرورت 
خواهید داشت.

به پیام اس ام اس  پاسخ دهید
به هر والدین پیام اس ام اس روان می شود. هر دو والدین برای تأیید اینکه  آنها والدین طفل باید با یک پیام اس ام اس 

پاسخ دهند تا نوزاد ثبت نام شود شما بتوانید یک تذکره  دریافت کنید.

در اینجا نحوه ثبت نام 
نوزاد تان به صورت آنالین 
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