
यो निकै महत्त्वपूर्ण छ! 
अस्पतालले तपाईकंो नििुको जन्म 
दता्ण गददैि। 
तपाईंले आफ्नो शििु जने्कनो 60 शि्शित्र 
जन् िताता ग्ुतापरता । तपाईंले आफ्नो शििुलाई 
िताता ्गराउ्ुिएमा, तपाईं श्शचित Centrelink 
लािहरूका लाशग आवेि् शि् यनोग्य ्हु् 
सकु्हुनर। साथै, तपाईंकनो बच्ाकनो जन् िताता 
्गररएमा, तपाईं शत्ीहरूका लाशग जन् प्रमाणपत्र 
प्राप्त ग त्ा सक्षम हु्ुहु्े रै्।

आफिो नििुको जन्म  
दता्ण गि्ण िनिर्णिुहोर्!

यो अिलाइि गि्ण 
रनकनछ र यो 
निःिुल्क छ!

आफिो नििुको दता्ण 
यहाँ गिु्णहोर्  

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

marriages

अिलाइि दता्ण गिु्णहोर्



आमािुिा दुिै जिारँग मोिाइल फोि भएको रुनिनचित गिु्णहोर् जरले 
एरएमएर रने्िहरू प्ाप्त गि्ण रकछ। 
आमाबुबा िुबै ज्ासँग मनोबाइल फनो् ्िएमा, तपाईंले अझै पश् आफ्नो शििुलाई अ्लाइ् िताता ग त्ा 
सकु्हुनर। िताता प्रशरियाकनो समाप्प्तमा तपाईंलाई PDF इमेल गरर्ेर जु् शप्रन्ट ग्ुतापरता  र त्यसमा आमाबुबा 
िुबै ज्ाले हस्ाक्षर ग्ुतापरता । 

आमािुिा दुिै जिाका लानग पररचय (आइडी) कागजातहरू तयार गिु्णहोर् 
अ्लाइ्मा जा्ुअशि, तपाईंसँग आमाबुबा िुबै ज्ाका लाशग अस्ट् ेशलय् पासपनोरता, अस्ट् ेशलय् सवारी चालक 
अ्ुमपशत पत्र वा Centrelink र Medicare कारताहरूकनो स्क्ा् गरेकनो तस्ीरहरू तयार ग्ुता आवश्यक हु्ेर 
वा शत्ीहरूकनो फनोरनो शल् सक्षम हु्ुप न्ेर। 

तपाईंसँग आवश्यक पररचय (आइरी) कागजातहरू ्िएमा, तपाईंले अझै पश् आफ्नो शििुलाई अ्लाइ् 
िताता ग त्ा सकु्हुनर। तपाईंलाई त्यसपशर PDF इमेल गरर्ेर जु् शप्रन्ट ग्ुतापरता  र त्यसमा आमाबुबा िुबै ज्ाले 
हस्ाक्षर ग्ुतापरता । 

तपाई ंनििुको िाममा रहमत भएको रुनिनचित गिु्णहोर् 
तपाईं आफ्नो शििुकनो ्ाममा सहमशत हु् महत्त्वपूणता र। तपाईंले आफ्नो शििु िताता गररसकेपशर ्ाम 
पररवतता् ग्ुतािएमा, यसले िताता प्रशकयामा शिलाइ गराउ् सकर। 

तपाईरँंग नििु र आमािुिाको िारेमा जािकारी भएको रुनिनचित गिु्णहोर्
यीमधे् तपाईंले केही जा्कारी – जसै् शििु जनँ्िाकनो तौल, शचशकत्सक/सुरे्ीका शववरणहरू - तपाईंलाई 
अस्पतालले शिएकनो बु् बुकमा फेला पा त्ा सकु्हुनर। 

जन्म दता्ण गि्ण www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages मा 
जािुहोर् 
तपाईंले अ्लाइ् फाराम एकैपरकमा ि्ुतापिदै्। तपाईंले एकपरक अ्लाइ् फाराम सुरु गरेपशर तपाईंलाई 
ररफरेन्स ्म्बर शिइ्ेर। तपाईंले िताता फाराम ि त्ा रनोकेपशर यनो ररफरेन्स ्म्बर प्रयनोग गरेर यस 48 िन्टा शित्र 
तपाईकनो अ्लाइ् फाराम पुरा ग त्ा सकु्हुनर। 

तपाईंसँग इन्टर्ेरकनो पहँुच ्िएमा, 131 882 मा फनो् ग्ुताहनोस् र हामी तपाईंलाई कागजी फाराम 
पठाउ्ेरौ।ँ 

जन्म प्मारपत्र अड्णर गिु्णहोर् 
तपाईंले आफ्नो शििुकनो अ्लाइ् िताता गिाताकै समयमा जन् प्रमाणपत्र अरतार ग न्े रान्न सकु्हुनर। तपाईंले 
जन् प्रमाणपत्र अरतार ग्ुतापिदै् र तपाईंले चाह्ुिएमा यसलाई पशर ग त्ा सकु्हुनर। जन् प्रमाणपत्र अरतार ग त्ा 
िुल्क शत त्ाकनो लाशग शिसा वा मास्रकारता आवश्यक प न्ेर। 

एरएमएर रने्िको जवाफ नदिुहोर् 
आमाबुबा िुबै ज्ालाई एसएमएस सने्ि पठाइ्ेर। शििु िताता हु्ुअशि आमाबुबा िुबै ज्ाले उ्ीहरू 
बच्ाकनो आमाबुबा िएकनो पुशटि ग त्ा एसएमएस सने्िकनो जवाफ शि्ुपरता  र तपाईंले जन् प्रमाणपत्र प्राप्त ग त्ा 
सकु्हुनर।

तपाईकंो नििुको जन्म 
दता्ण अिलाइि गिने तररका
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