
قبل از اینکه به 8 هفتگی 
عمر خود برسد  

نوزاد خود را راجسرت کنید!
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واقعا مهم است!
 شفاخانه این کار را برای

شما نمی کند

این کار آنالین و رایگان است!
قبل از اینکه نوازدتان به 8 هفتگی عمر خود برسد به 

www.bdm.nsw.gov.au/newborn مراجعه کنید.  اگر مشکلی 

داشتید، ما برای کمک به شما آماده ایم. فقط بین ساعات 9:00 صبح و  

4:30 پیشین در روزهای دوشنبه تا جمعه با شماره 6485 9035 (02) به 

ما زنگ بزنید یا اگر در خارج از این ساعات بود برای ما پیام بگذارید.

Dari

 نوزاد خود را
راجسرت کنید

www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

دری
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شیوۀ راجسرت کردن نوزاد تان به 

صورت آنالین به این رشح است. 

 نوزاد خود را راجسرت کنید...

 این کار رایگان است!

اسناد شناسایی برای هردو، پدر و مادر را آماده سازید
قبل از اینکه به آنالین بروید، نخست  باید سه شکل از شناسایی هریک از والدین راداشته باشید.

از هر دسته به یک عدد ضرورت خواهید داشت: 1، 2 و 3.  اگر نتوانید از دسته 1 و 2 سند شناسایی 

فراهم کنید، باید  دست کم سه شکل سند شناسایی را ارائه نمایید. دست کم دو عدد از این ها باید از 

دسته 3 و یکی از دسته 4 باشد.

اگر این اسناد را ندارید، لطفاً برای کمک با ما با شماره 6588 9035 (02) تماس بگیرید.

از هر سند تصویر برداری کرده یا آن ها را اسکن کنید و تصویر به دست آمده را در یک دوسیه تصاویر در کمپیوتر یا موبایل خود طوری ذخیره نمایید که یافتن آن برایتان 

 JPEG، آسان باشد.  رهنمود عملی هم این است که نام هر تصویر را طوری انتخاب کنید که بتوانید آن را از روی نام انتخاب شده بشناسید. دوسیه ها باید به شکل های

TIFF یا PDF  (و حد اکثر اندازه دوسیه : 4 مگابایت 4MB- برای هریک) باشد. لطفاً یقین حاصل کنید که کامال خوانا باشند.

مهم است خودتان نوزادتان را راجستر کنید- شفاخانه این 

کار را برای شما نمی کند! 
اگر نوزاد خود را راجستر نکنید، ممکن است نتوانید  برای برخی از 

مددمعاش های سنترلینک از قبیل رخصت فرزند داری تقاضا دهید. 

همچنین، اگر تولد طفل شما ثبت نشود، نخواهید توانست برای او 

شهادت خط تولد بگیرید.  این بدان معنی است که طفل شما نمی تواند 

در یک مکتب، یا یک کلوب ورزشی نام نویسی نموده، پاسپورت بگیرد، 

 Tax File یا هنگامی که کالن تر می شود، الیسنس درایوری، کار یا

Number  (شماره دوسیه مالیاتی) بگیرد یا حساب بانکی باز نماید.

دسته 2  

الیسنس درایوری استرالیا  •

پاسپورت استرالیایی  •

جواز اسلحه  •

پاسپورت خارجی  •

کارت اثبات سن  •

دسته 1 

اگر متولد استرالیا هستید:

شهادت خط تولد استرالیایی  •

یا سابقه وضعیت مهاجرتی

شهادت خط تابعیت  •

شهادت خط تابعیت نیوزیلند  •

شهادت خط تولد نیوزیلند  •

 دسته 4   •  حساب اخیر با خدمات شهری با آدرس سکونت فعلی

اسناد شناسایی

دسته 3 

کارت مدیکر  •

 •  کارت سنترلینک یا کارت

Department of Veterans Affairs 

(وزارت امور رزمندگان متقاعد)

جواز بهره دار امنیتی/مهار جمعیت  •

کارت شناسایی مؤسسه ای از تعلیمات عالیه  •

 معموالً نزدیک به 20 دقیقه

وقت را در بر می گیرد

 قدم
 1



بررسی کنید که همه چیز صحیح باشد
شما همچنین ضرورت دارید که از همسرتان بخواهید (با به درستی عالمت 

صحیح زدن در هر مربع) بررسی کند که جزئیات او صحیح باشد. مهم است که  

هردوی والدین بررسی کرده و درستی معلومات ارائه شده را شهادت دهند.

به  www.bdm.nsw.gov.au/newborn رفته 
و به صورت آنالین فورم را خانه پری کنید.  فورم آنالین با اغلب یابنده های انترتی کار می 

 Google کند. اگر نتوانستید از آن استفاده کنید، کوشش کنید یابنده کمپیوتری دیگری از قبیل

Chrome یا Safari را به کار ببرید. به فهرست بررسی ها- checklist در صفحۀ 4 مراجعه 

کنید تا بدانید قبل از شروع کار به چه چیزهایی ضرورت خواهید داشت. 

ما می دانیم که چقدر می توانید مصروف باشید، بنا بر این، ضرورتی ندارد که در یک مرتبه 

همه فورم را خانه پری کنید- وقتی که اولین صفحه را پر کردید می توانید دوباره به این فورم 

بازگردید.  فقط از reference number (شماره رجوع) که در ایمیلی که ما برایتان فرستاده 

ایم استفاده کنید و موقعی که کمتر مصروف هستید می توانید از آنجا که رها کرده اید دوباره 

شروع کنید.

یقین حاصل کنید که روی نام نوزاد با هم 

توافق کرده باشید!
این مهم است چون  اگر بعد تصمیم خود را بدل کردید، 

باید برای کار پول پرداخت کنید.

 روی submit (تسلیم) کلیک کنید 
 وقتی که بخش ثبت کردن (راجستر کردن) را ختم کردید، اگر خواسته باشید

می توانید شهادت خط تولد را هم همزمان دستور دهید (به پشت صفحه مراجعه کنید).

پرسش های معمول
اگر به انترنت دسترسی نداشتم چی؟

کافی است که بین ساعات 10 صبح تا 2 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه به  

6588 9035 (02) زنگ بزنید و ما فورم کاغذی را برای شما روان می کنیم.

اگر تا 8 هفتگی نوزاد فراموش کردم که نسبت به راجستر کردن او اقدام کنم چه می شود؟

باز هم می توانید به صورت آنالین  راجستر کنید  ولی ممکن است ضرورت باشد معلومات 

عالوه تری ارائه کنید.

اگر به کمک به زبان خودم ضرورت داشتم چی؟

این نشریه در www.bdm.nsw.gov.au/newborn به لسان های مختلفی 

وجود دارد. اگر به کمک به زبان خود ضرورت دارید، فقط به خدمات ترجمانی 

تحریری و شفاهی شماره 450 131  زنگ بزنید و بخواهید شما را به 88 77 13  

وصل نمایند تا نوزاد خود را راجستر کنید.

 قدم
 2

 قدم
3

 قدم
4

 قدم
 5

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn


 متولد شده تا طرفدار یک لیگ (سلسله مسابقات)

  NRL  خاص باشد! شهادت خط به یادماندنی
اداره ثبت احوال مفتخر است که یک گروپ نو از موضوعات به یاد ماندنی NRL را 

برای شهادت خط تولد پیشنهاد می نماید. طرح هایی از همۀ 16 کلوب اکنون برای 

طرفداران این سلسله مسابقات در نیوساوت ولز در دسترس می باشند.

شهادت خط های تولد یادماندنی کالسیک استرالیایی
در استرالیا گروپ وسیعی از نماد های مندرج در کتاب های اطفال را به صورت 

 May Gibbs، Play School ، Blinky Bill کالسیک جشن می گیرند که نمونه های آن

و بسیاری دیگر می باشد. 

شهادت خط تولد را هم فرمایش دهید!اگر خواستید، همچنین می توانید یک
چطور می توانم برای یک شهادت خط تولد فرمایش دهم؟

همه این کارها با همان جریان آنالین عملی است.  وقتی که کار راجستر کردن نوزاد خود را 

انجام دادید، می توانید انتخاب کنید که یک شهادت خط تولد را هم فرمایش دهید، یا اگر 

خواستید، بعد ها این کار را بکنید.

چرا خوب است همزمان یک شهادت خط تولد هم فرمایش داد؟
اگر این کار را حاال بکنید، در وقت شما بعداً صرفه جویی خواهد شد.

چه نوع شهادت خط های تولدی وجود دارند؟
شهادت خط تولد استندارد (در سمت راست نشان داده شده) مصارف آن 56* دالراست که 

بشمول مصارف پست و نقل و انتقال است. این یک سند رسمی است که هویت (تذکره) 

طفل شما را نشان می دهد.

شهادت خط یادمانی (به ذیل بنگرید) -  چرا تولد نوزاد مقبول خود را همچنین با گرفتن یک شهادت خط تولد به یاد ماندنی جشن  نگیرید؟ مصارف آن 25* 

دالر بیشتر خواهد بود و اندازه آن (279 میلیمتر در 355 میلیمتر) برای در قاب گذاشتن اندازه ی عالی است. شما می توانید وقتی آنالین هستید از طراحی های 

متعدد به یادماندنی یکی را انتخاب کنید. فقط آگاه باشید که  شهادت خط به یاد ماندنی همان خصوصیات امنیتی را ندارد که نوع استندارد دارد،  بنا بر این،  

به حیث اثبات هویت ممکن است مورد قبول مؤسسات نباشد. شهادت خط های به یاد ماندنی را جدای از شهادت خط های تولد استندارد روانه می کنند.

*قیمت شهادت خط در زمان چاپ این نشریه صحیح بود ولی بدون اخطار قبلی ممکن است تغییر یابد.

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 

تیلفون کنید:  13 77 88 (Service NSW) از 7 صبح تا 7 شب دوشنبه تا جمعه
NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

(مصارفی در بر خواهد داشت)

فهرست بررسی ها- CHECKLIST از آنچه به آن ضرورت دارید

آدرس ایمیل شخصی که نوزاد را راجستر می کند

جزئیات تماس برای والدین، هردو

نام کامل نوزاد

تاریخ، زمان و محل تولد نوزاد

وزن نوزاد به گرم

نام کامل  پدر و مادر و محل تولد آنان

برای پدر و مادر هردو، تخلص مادردر زمان تولد وی

شغل پدر و مادر هردو

آدرس پدر و مادر در بیشتر دوران حاملگی

 تصویر کامال آشکار سه سند شناسایی برای پدر و مادر، هردو (به قدم 1 در 

صفحۀ 2 مراجعه شود)

اگر والدین نکاح قانونی کرده اند، تاریخ و محل ازدواج

 اگر اطفال دیگری  از روابط دیگر وجود دارند، جزئیات آن اطفال (نام کامل، 

تاریخ و محل تولد)

 نام، آدرس و جزئیات تماس  دونفر که تولد را تصدیق نمایند (یکی از آنها 

حتماً باید خود متقاضی باشد)

 اگر می خواهید شهادت خط طبی را دستور دهید کریدت کارت (کارت 

اعتباری) یا دبیت کارت (کارت بانکی)




