
එය අතිශයින්ම වැදගත් වේ! එය අතිශයින්ම වැදගත් වේ! 
ව�ෝ�හල් ්මඟින ව්මය ඔබ වවනුවවන ව�ෝ�හල් ්මඟින ව්මය ඔබ වවනුවවන 
ක� වදනවන නැත.ක� වදනවන නැත.
දරුවෝ ඉපදී දින 60ක් තුළ ඔබ ඔව� දරුවෝ 
ලියෝපදිංචි කිරී්ම අනිවෝර්යවයන්ම සිදු කළ යුතුය. 
ඔබ ඔව� දරුවෝ ලියෝපදිංචි වනොකළවහොත්, 
ඔබට යම් යම් Centrelink ප්රතිලාෝභ සඳහ අයදුම් 
කිරී්මට වනොහැකි විය හැකිය. එවසේ්ම ඔව� 
දරුවෝ ලියෝපදිංචි වනොකළවහොත්, ඔබට ඔවුන 
වවනුවවන උප්පැනන සහතිකයක් ලාබෝ ගැනී්මට 
වනොහැකි වනු ඇත.

ඔව� දරුවෝ  ඔව� දරුවෝ  
ලියෝපදිංචි කිරී්මට ලියෝපදිංචි කිරී්මට 
අ්මතක වනෝක�නන! අ්මතක වනෝක�නන! 

එය ඔනලායින එය ඔනලායින 
ආකෝ�යට ආකෝ�යට 

වනෝමිවල් සිදු වනෝමිවල් සිදු 
කළ හැකිය!කළ හැකිය!

ඔව� දරුවෝ ව්ම්ම වව� ඔව� දරුවෝ ව්ම්ම වව� 
අඩවිය ්මඟින ලියෝපදිංචි අඩවිය ්මඟින ලියෝපදිංචි 

ක�නනක�නන

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

marriages

ඔනලායින ආකෝ�යට 
ලියෝපදිංචි වනන



SMS පණිවුඩ ලාබෝ ගැනී්මට හැකියෝව සහිත ජංග්ම දු�කථන ්මෝපියන වදවදනෝ්ම පණිවුඩ ලාබෝ ගැනී්මට හැකියෝව සහිත ජංග්ම දු�කථන ්මෝපියන වදවදනෝ්ම 
සතුව තිවබන බවට වගබලාෝ ගනන.සතුව තිවබන බවට වගබලාෝ ගනන.
්මෝපියන වදවදනෝට්ම ජංග්ම දු�කථන වනෝමැති වුවද, ඔබට ඔව� දරුවෝ ඔනලායින ආකෝ�යට ලියෝපදිංචි කළ හැකිය. 
ලියෝපදිංචි කිරීවම් ක්රියෝවලිය අවසෝනව�දී ඔබ වවත PDF වල්ඛනයක් ඊවම්ල් ්මඟින එවනු ලාබන අත� ්මෝපියන 
වදවදනෝ විසින්ම ඊට අත්සන තැබිය යුතුය.

්මෝපියන වදවදනෝ සඳහෝ්ම හැඳුනුම්පත් වල්ඛන සූදෝනම් ක� ගනන ්මෝපියන වදවදනෝ සඳහෝ්ම හැඳුනුම්පත් වල්ඛන සූදෝනම් ක� ගනන 
අනතර්ජෝලායට පිවිසී්මට වප�, ඔබ සතුව ඕස�ව�ලියෝනු විවේශ ග්මන බලාපත්රය, රියදුරු බලාපත්රය වහෝ Centrelink 
සහ Medicare කෝඩ්පත්වලා ස�කෑන කළ ඡාෝයෝරූප තිබිය යුතු අත� එවසේ නැතවහොත් ඒවෝවයහි ඡාෝයෝරූප ලාබෝ ගැනී්මට 
හැකියෝව තිබිය යුතුය. 

ඔබ සතුව අවශය හැඳුනුම්පත් වල්ඛන වනෝමැති වුවද, ඔබට ඔව� දරුවෝ ඔනලායින ආකෝ�යට ලියෝපදිංචි කළ හැකිය. 
එවිට ඔබ වවත PDF වල්ඛනයක් ඊවම්ල් ්මඟින එවනු ලාබන අත� ්මෝපියන වදවදනෝ විසින්ම ඊට අත්සන තැබිය 
යුතුය. 

ඔබ ඔව� දරුවෝවේ න්ම සම්බන්ධවයන එකඟත්වයකට පැමිණ සිටින බවට වග බලාෝ ඔබ ඔව� දරුවෝවේ න්ම සම්බන්ධවයන එකඟත්වයකට පැමිණ සිටින බවට වග බලාෝ 
ගනන ගනන 
ඔබ වදවදනෝ ඔබවේ දරුවෝවේ න්ම සම්බන්ධවයන එකඟතෝවයකට පැමිණ සිටී්ම වැදගත් වේ. ඔබ ඔව� දරුවෝ 
ලියෝපදිංචි කිරීව්මන පසුව ඔබවේ සිත වවනස� වුවවහෝත්, ව්මයින ප් �්මෝදයන ඇති වී්මට ඉඩ තිව�. 

දරුවෝ සහ වද්මෝපියන පිළිබඳව ඔබ සතුව වතෝ�තුරු තිවබන බවට වගබලාෝ ගනන දරුවෝ සහ වද්මෝපියන පිළිබඳව ඔබ සතුව වතෝ�තුරු තිවබන බවට වගබලාෝ ගනන 
ඔබට ව්ම්ම ස්මහ� වතෝ�තුරු වසෝයෝ ගැනී්මට පුළුවන - උදෝ. දරුවෝවේ උපත් බ�, වවේ යව�යෝවේ/පවුල් වසෞඛ් ය 
වස�විකෝවවේ විස�ත� - ව�ෝ�හලා ්මඟින ඔබට ලාබෝ වදන නිල් පෝට වපෝවත් ව්ම්ම විස�ත� අඩංගු වේ. 

උපත ලියෝපදිංචි කිරී්මටඋපත ලියෝපදිංචි කිරී්මට www.cbs.sa.gov.au/births-deaths-marriages  
වව� අඩවිය වවත යනනවව� අඩවිය වවත යනන 
එක් අවස�ථෝවකදී්ම ඔබ විසින ඔනලායින ආකෘතිපත්රය සම්පූර්ණ කිරී්ම අවශය වනොවේ. ඔබ විසින ඔනලායින 
ආකෘතිපත්රය ආ�ම්භ කළ විට ඔබ වවත වයොමු අංකයක් ලාබෝ වේ. ඔබට පැය 48ක් දක්වෝ කෝලායක් තුළදී ව්ම්ම වයොමු 
අංකය භෝවිතෝ ක� ඔබ විසින නත� කළ තැන සිට අයදුම් කිරීවම් ක්රියෝවලිය නැවත ඇ�ඹී්මට පුළුවන.

ඔබට අනතර්ජෝලා පහසුකම් වනෝමැති නම්, 131 882 අ්මතනන. එවිට අපි ඔබ වවත මුද්රිත ආකෘතිපත්රයක් එවනවනමු. 

උප්පැනන සහතිකයක් ඇනවුම් ක�නන උප්පැනන සහතිකයක් ඇනවුම් ක�නන 
ඔබ ඔව� දරුවෝවේ උපත ඔනලායින ආකෝ�යට ලියෝපදිංචි ක�න අත�තු� උප්පැනන සහතිකයක් ඇනවුම් කිරී්ම 
වතෝ��ෝ ගැනී්මට පුළුවන. ඔබට අවශ� ය නම් ව්ම්ම අවස�ථෝවේදී එය සිදු වනෝක� පසු අවස�ථෝවක එය සිදු කිරී්මටද 

පුළුවන. උප්පැනන සහතිකයක් ඇනවුම් කිරී්මට ඔබට වීසෝ වහෝ� ්මෝස�ටර්කෝඩ් පතක් අවශ� ය වේ. 

SMS පණිවුඩවලාට පිළිතුරු වදනන පණිවුඩවලාට පිළිතුරු වදනන 
්මෝපියන වදවදනෝ වවත්ම SMS පණිවුඩ එවනු ලාැව�. දරුවෝවේ උපත ලියෝපදිංචි ක� උප්පැනන සහතිකයක් ලාබෝ 
ගැනී්මට නම් ඔබ වදවදනෝ දරුවෝවේ වද්මෝපියන බව තහවුරු කිරී්ම සඳහෝ ඔබ වදවදනෝ වවත එවනු ලාබන SMS 
පණිවුඩවලාට පිළිතුරු යැවිය යුතුය. 

ඔව� දරුවෝ ඔනලායින ඔව� දරුවෝ ඔනලායින 
ආකෝ�යට ලියෝපදිංචි ක�න ආකෝ�යට ලියෝපදිංචි ක�න 
ආකෝ�ය පහත දක්වෝ තිව� ආකෝ�ය පහත දක්වෝ තිව� 
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