
دا ډیر مهم دی!
روغتون دا کار ستاسو لپاره نه کوي. 

تاسو باید د زیږیدني څخه د 60 ورځو په درشل کې 
خپل ماشوم راجسترکړئ. که تاسو خپل ماشوم راجستر 

نکړئ، نو تاسو نشئ کولی د Centrelink ځینې ګټو لپاره 
غوښتنلیک وکړئ. همدارنګه ، که ستاسو د ماشوم زیږیدنه 

راجستر نه وي، تاسو به د دوی لپاره د زیږیدني سند 
ترالسه نکړئ.

د خپل ماشوم راجستر 
)ثبت( کول مه هیروئ!

 دا آنالین او 
دا وړیا دی!

خپل ماشوم راجستر کړئ په 

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

marriages

آنالین راجستر وکړئ



 SMS ډاډ ترالسه کړئ چې دواړه والدین موبایل تیلفون ولري کوم چې کولی شي د
پیغامونه ترالسه کړي.

که چیرې دواړه والدین موبایل تیلفون ونلري، نو تاسو کولی شئ خپل ماشوم آنالین راجستر کړئ. د نوم لیکنې پروسې 
په پای کې تاسو ته به یو PDF د بریښنالیک له الری واستول شي چې باید چاپ شي، او د دواړو والدینو لخوا السلیک 

شي.

د دواړو والدینو لپاره د هویتی اسنادو چمتو کول
مخکي لدینه چي آنالین ته والړ شي، تاسو به اړتیا ولرئ چې سکن )scanned( شوي عکسونه ولرئ یا د آسټرالیا د 
پاسپورت، د آسټرالیا د ډرایوري الیسنس یا Centrelink او Medicare کارتونه د دواړو والدینو لپاره یي د عکس 

اخیستلو وړ واوسئ. 

 PDF که تاسو د اړتیا وړ هویتي اسناد ونه لرئ، نو بیا هم کولی شئ خپل ماشوم آنالین راجستر کړئ. بیا به تاسو ته د
فایل درولیږل شي چې باید چاپ او السلیک یې د دواړه والدینو لخوا ترسره شي.

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د ماشوم په نوم موافقه کړې وي
دا مهمه ده چې تاسو د خپل ماشوم په نوم موافقه وکړئ. که تاسو د خپل ماشوم راجستر کولو وروسته خپل فکر بدل 

کړئ، دا ممکن د ځنډ المل شي.

ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د ماشوم او والدین په اړه مالومات ولرئ
تاسو کولی شئ پدې اړه ځینې مالومات ومومئ - د مثال په توګه: د ماشوم د زیږیدني وزن، د ډاکټر / قابلی توضیحات 

- په نیلي کتاب کې چې تاسو ته د روغتون لخوا درکول کیژي.

 د زیږیدني د راجستر کولو لپاره والړ شي  
www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages

تاسو اړ نه یاست چي په یوځل د آنالین فورمه ډکه کړئ. یوځل چې تاسو د آنالین فورمه پیل کړی نو تاسو ته به د 
مراجع شمیره درکړل شي. تاسو کولی شئ دا د مراجعي شمیره وکاروئ تر 48 ساعتونو لپاره له هغه ځای څخه مو 

چي د فورمی کارپریښي وي.

که تاسو انټرنیټ ته السرسی نلرئ، بیا 882 131 ته زنګ ووهئ او موږ به تاسو ته د کاغذ فورمه واستوو.

د زیږیدني د سند غوښتنه
تاسو کولی شئ په هماغه وخت کې چي خپل ماشوم آنالین راجستر کوي د زیږیدني د سند غوښتنه هم وکړئ. تاسو 

اړتیا نلرئ د زیږیدني د سند غوښتنه وکړئ، دا کار وروسته هم کولی شئ که وغواړئ. د زیږیدني د سند غوښتلو لپاره 
تاسو به ویزا یا ماسټر کارډ ته اړتیا ولرئ.

د SMS پیغام ته ځواب ووایاست
دواړه والدین ته به د SMS پیغام ولیږل شي. دواړه والدین باید د SMS پیغام ته ځواب ووایی ترڅو دا تایید کړي چې 

دوي د ماشوم مور او پالر دي مخکې لدې چې ماشوم راجستر شي او تاسو کولی شئ د زیږیدني سند ترالسه کړئ.

خپل ماشوم داسي 
آنالین راجستر کړي
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