
سّجل طفلك  
قبل بلوغه سّن 8 أسابيع!

تسجيل األطفال مهّم جداً!
موظفو المستشفى ال يقومون 

بذلك نيابًة عنك

(

! التسجيل يتّم عىل اإلنرتنت وهو  مجاين
اذهب إىل املوقع اإللكرتوين www.bdm.nsw.gov.au/newborn قبل 

بلوغ طفلك8  أسابيع من العمر. إذا وجدت صعوبة يف القيام بذلك، 

باستطاعتنا مساعدتك. اتصل بنا عىل الرقم   02) 9035 6485 بني الساعة 

9 صباحاً و 4,30بعد الظهر من اإلثنني إىل الجمعة أو اترك رسالة صوتية 

لنا خارج هذه األوقات.

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

Arabic

سّجل طفلك يف
www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

عريب

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
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 إليك طريقة تسجيل طفلك
عىل اإلنرتنت. 

 سّجل طفلك...
هذا الجزء مجاين!!

حّضر وثائق إثبات هوية لكل من الوالَدين
قبل الذهاب إلى الموقع على اإلنترنت، يتعين أن يكون معك أوالً ثالث وثائق إثبات هوية لكّل من 

الوالَدين. تحتاج إلى وثيقة واحدة من كل من الفئات التالية: 1، 2 و3. إذا لم تكن قادراً على تقديم وثيقة 

إثبات هوية من الفئتين 1 و2، فيظّل عليك أن تقّدم ما ال يقّل عن ثالثة أنواع من وثائق إثبات الهوية، 

إثنتان منها على األقل يجب أن تكونا من الفئة 3 وواحدة يمكن أن تكون من الفئة 4. 

إذا لم تكن لديك هذه الوثائق، يرجى االتصال بنا على الرقم 6588 9035 (02)  للحصول على مساعدة. 

صّوْر بالماسحة (scan) أو بالكاميرا كل وثيقة واحفظها إلكترونياً كملّفات صورية (image files) في مكان يسهل العثور عليها في جهاز الكمبيوتر أو الموبايل خاصتك. 

ويُنصح أيضاً بتسمية كل صورة كي تتمكن من التمييز بينها. يمكن أن تكون ملّفات الصور بنسق JPEG أو TIFF أو PDF (الحجم األقصى لملّف كل صورة: 4 ميغابايت). 

يُرجى أيضاً التأكد من أن النصوص في الصور واضحة ومقروءة! 

من المهم أن تسّجل طفلك – موظفو المستشفى ال 

يقومون بذلك نيابًة عنك! 
إذا لم تسّجل طفلك قد ال تتمكن من تقديم طلب لبعض إعانات سنترلنك، 

كاإلجازة الوالدية مثالً. كذلك فإنه إذا لم يكن ميالد طفلك مسجالً، لن 

تتمكن من الحصول على شهادة ميالد له، وهذا يعني أن طفلك لن يتمكن 

من التسجيل في مدرسة أو ناٍد رياضي أو الحصول على جواز سفر أو على 

رخصة قيادة عندما يكبر أو على عمل أو رقم ملف ضريبي أو فتح حساب 

مصرفي. 

الفئة 2  

شهادة قيادة أسترالية  •

جواز سفر أسترالي  •

رخصة أسلحة نارية  •

جواز سفر أجنبي  •

•  بطاقة إثبات السّن (بطاقة ُهوية من 

واليتك)

الفئة 1 

إذا كنت من مواليد أستراليا:

شهادة ميالد أسترالية  •

أو وثيقة بوضعك كمهاجر:

شهادة جنسية  •

شهادة جنسية نيوزيلندية  •

شهادة ميالد نيوزيلندية  •

 الفئة 4   •  فاتورة حديثة من إحدى شركات المرافق العامة (كالهاتف) عليها عنوانك الحالي. 

وثائق إثبات الهوية

يستغرق التسجيل عادًة

حوالي 20 دقيقة

الفئة 3 

بطاقة مديكير  •

•  بطا قة سنترلنك أو بطاقة دائرة شؤون المحاربين 

القدامى

•  رخصة حارس أمن/مراقب جماهير 

(Crowd control)

بطاقة هوية من مؤسسة تربوية جامعية  •

الخطوة
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تفّقد أن كّل شيء صحيح
سوف يتعيّن أيضاً أن تطلب من والد/ة الطفل اآلخر تفقُّد صحة المعلومات 

الشخصية الخاصة به/بها (وذلك بوضع إشارة... في المربع المناسب). من 

المهم أن يقوم كل من الوالدين بتفّقد المعلومات والمصادقة على صحتها.  

www.bdm.nsw.gov.au/newborn  اذهب إلى الموقع
وامأل اإلستمارة اإللكترونية على اإلنترنت. يمكنك فتح اإلستمارة وتعبئتها بواسطة معظم برامج 

التصّفح اإللكترونية. إذا لم تتمكن من ذلك بواسطة برنامج التصّفح الذي تستخدمه، جرب 

متصّفح آخر مثل Google Chrome أو Safari. راجع القائمة التّفقدية على الصفحة 4 لمعرفة 

ما ستحتاجه قبل أن تبدأ.

بالطبع ستكون شديد االنشغال في تلك الفترة، لذا فإنك لست مضطراً لتعبئة اإلستمارة دفعة 

واحدة – بعد أن تمأل الصفحة األولى يمكنك تكملة اإلستمارة الحقاً. كل ما عليك هو استخدام 

الرقم المرجعي (reference number) الذي سنرسله لك بالبريد اإللكتروني لفتح اإلستمارة 

وإكمال تعبئتها.  

تأكّد من اتفاقكما على اسم الطفل!
هذا األمر مهم ألنه إذا حدث تغيير في الرأي الحقاً، 

سيتوجب دفع رسم لقاء تغيير االسم. 

 »(submit) انقْر زّر »قّدْم
بعد أن تنتهي من التسجيل، يمكنك أن تختار تقديم طلب لشهادة ميالد في 

الوقت ذاته إذا شئت (راجع ظهر هذه الصفحة). 

أسئلة يكُثر طرحها
ماذا أفعل إذا لم أكن قادراً على استخدام اإلنترنت؟

اتصل على الرقم 6588 9035 (02)  بين الساعة 10 صباحاً و2 بعد الظهر، من اإلثنين إلى 

الجمعة لطلب إرسال إستمارة ورقية لك.

ماذا أفعل إذا نسيت تسجيل الطفل قبل بلوغه 8 أسابيع من العمر؟

يظّل بإمكانك التسجيل على اإلنترنت لكن قد يُطلب منك تقديم معلومات إضافية.

ماذا أفعل إذا احتجت إلى مساعدة بلُغتي؟

يتوفر هذا المنشور بلغات مختلفة على الموقع 

www.bdm.nsw.gov.au/newborn. إذا احتجت إلى مساعدة بلغتك يرجى 

االتصال بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 450 131  وطلب وصلك 

بالرقم 88 77 13 لتسجيل ميالد طفلك. 
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 ُولِد عاشق للرغبي ليغ! شهادات ميالد

 (NRL) تذكارية من وحي لعبة الرغبي ليغ
يفخر »مكتب التسجيل« بتقديم مجموعة جديدة خاصة بشهادات الميالد التذكارية 

من وحي NRL. تتوفر اآلن تصاميم األندية الـ16 لعشاق الرغبي ليغ المولودين في نيو 

ساوث ويلز.

شهادات الميالد األسترالية التذكارية التقليدية
شهادات الميالد األسترالية التقليدية عليها رسوم لشخصيات أسترالية محببة مثل أبطال 

كتب األطفال وبرامج األطفال التلفزيونية بما فيها May Gibbs وPlay School و

Blinky Bill وغيرها الكثير. 

إذا شئت، يمكنك أيضاً
طلب شهادة ميالد!

كيف أطلب شهادة ميالد؟
يمكنك ذلك بذات العملية عبر اإلنترنت. بعد أن تسجّل طفلك، يمكنك أن تختار تقديم طلب 

لشهادة ميالد له أيضاً، أو طلبها الحقاً إذا شئت.

ما فائدة تقديم طلب لشهادة ميالد في ذات الوقت؟
إن تقديم طلب لها اآلن يوفر عليك الوقت الحقاً.

ما أنواع شهادات الميالد المتوفرة؟
شهادة ميالد عادية (كما هو مبيّن إلى اليسار) قيمتها 56 دوالراً* بما فيه رسم البريد 

والتوصيل. إنها الوثيقة الرسمية التي تثبت ُهوية طفلك.

شهادات ميالد تذكارية (أنظر أدناه) - احتفل بميالد طفلك الجميل أيضاً بإحدى شهادات 

الميالد التذكارية المميزة لدينا.

تكلّف كل من هذه الشهادات 25 دوالراً* إضافياً ويمكن عرضها في أي إطار صور قياس 279 ملم x  355 ملم. 

ويمكنك اختيار الشهادة التذكارية المفضلة لديك من بين مجموعة من التصاميم على الموقع اإللكتروني على اإلنترنت. لكن يرجى أخذ العلم أن الشهادات 

التذكارية ال تتميز بمواصفات الحماية (من التزوير) كالشهادة الرسمية العادية، لذا فإن بعض المؤسسات قد ال تقبلها كوثيقة إثبات للهوية. هذا وتُرَسل 

الشهادات التذكارية بصورة منفصلة عن الشهادة الرسمية العادية.  

*السعر صحيح عند طباعة هذه المعلومات ويخضع للتغيير بدون إشعار. 

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 

هاتف: 13 77 88 (Service NSW) من الساعة 7 صباحاً إلى 7 مساًء، من اإلثنين إلى الجمعة
NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

(يوجد رسم لقاء ذلك)

قائمة تفّقدية بما ستحتاج إليه

 عنوان بريد إلكتروني للشخص الذي يسّجل الطفل

 معلومات عن وسائل االتصال بكل من الوالدين

 االسم الكامل للطفل

 تاريخ ميالد الطفل ووقته ومكانه

 وزن الطفل بالكيلوغرام عند والدته

 االسم الكامل لكال الوالدين ومكان ميالدهما

 اسم عائلة والدة كّل من الوالدين عند والدتها (أي قبل زواجها)

 مهنة كّل من الوالدين

 عنوان كّل من الوالدين خالل معظم فترة الحمل

 صور عن ثالث وثائق إثبات ُهوية لكل من الوالدين تكون نصوصها واضحة 

ومقروءة (راجع الخطوة األولى على الصفحة 2) 

 إذا كان الوالدان متزوجين زواجاً قانونياً، تاريخ الزواج ومكانه

 إذا كان يوجد أطفال آخرون من عالقات ارتباط سابقة، يرجى إعطاء معلومات 

عن هؤالء األطفال (أسماؤهم الكاملة وتواريخ وأماكن ميالدهم)

 اسما وعنوانا الشخصين الُمبلّغيَن عن الوالدة ووسائل االتصال بهما (على 

أحدهما أن يكون مقّدم الطلب)

 بطاقة ائتمان (credit) أو بطاقة سحب (debit) إذا شئت طلب شهادة ميالد 


