
نوزادتان را ثبت کنید 
پیش از 8 هفتگی!

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

این واقعاٌ مهم است!
بیمارستان این کار را برایتان 

انجام نمی دهد

آنالین است و رایگان!
پیش از آنکه نوزادتان به 8 هفتگی برسد به وبسایت 

www.bdm.nsw.gov.au/newborn بروید. اگر اشکال دارید، 

برای کمک ما در اختیارتان هستیم. فقط کافی است بین ساعات 

9.00 صبح و 4.30 بعد از ظهر روزهای دوشنبه تا جمعه به 

شماره 6485 9035 (02) تلفن بزنید.

Farsi

 نوزادتان را در این
وبسایت ثبت کنید

www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

فارسی

http://www.bdm.nsw.gov.au/newborn
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 اینجوری نوزادتان
را آنالین ثبت کنید. 

 نوزادتان را ثبت کنید...
 این قسمت رایگان است!

مدارک شناسایی پدر و مادر را آماده کنید
پیش از اینکه آنالین بروید، اول الزم است که سه نوع مدرک شناسایی برای هر یک از والدین 

داشته باشید.

یک مدرک از هر یک از طبقات 1، 2 و 3. در صورتیکه نتوانید مدرکی از طبقات 1 و 2 ارائه کنید، 

هنوز باید حد اقل سه نوع مدرک شناسایی  بدهید که حد اقل دو تای آن از طبقه 3 باشد و یکی 

از آنها می تواند از طبقه 4 باشد.

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

هر مدرک را اسکن کنید یا از آن عکس بگیرید و فایل های تصویری را در جایی در کامپیوتر یا دستگاه سیارتان ذخیره کنید که بتوانید آن را به آسانی پیدا کنید. این هم 

نکته مفیدی است که فایل ها را جوری نامگذاری کنید که هر کدام آنها را بدانید چیست. این فایلها می توانند JPEG، TIFF یا PDF باشند (حد اکثر اندازه هر فایل: 4 

مگابایت). لطفاً مطمئن شوید که آنها به وضوح قابل خواندن باشند.

مهم است که نوزادتان را ثبت کنید - بیمارستان این کار 

را برای شما انجام نمی دهد! 
اگر نوزادتان را ثبت نکنید، ممکن است نتوانید برای بعضی از 

مزایای سنترلینک مثل مرخصی بار آوردن فرزند درخواست بدهید. 

همچنین، اگر تولد نوزادتان ثبت نشود نخواهید توانست برای او 

شناسنامه بگیرید. این به این معنی است که فرزندتان نخواهد 

توانست در مدرسه یا ورزش نامنویسی کند، پاسپورت بگیرد، یا وقتی 

بزرگتر شد گواهینامه رانندگی، شغل و شماره پرونده مالیاتی بگیرد 

یا حساب بانکی باز کند.

طبقه 2  

گواهینامه رانندگی استرالیایی  •

پاسپورت استرالیایی  •

جواز اسلحه  •

پاسپورت خارجی  •

کارت اثبات سن  •

طبقه 1 

در صورتیکه در استرالیا متولد شده اید:

یک شناسنامه استرالیایی  •

یا سابقه وضعیت مهاجرتی:

گواهی شهروندی  •

گواهی شهروندی نیوزیلند  •

شناسنامه استرالیایی  •

 طبقه 4   •  صورت حساب اخیر برق و گاز و تلفن با آدرس کنونی

مدارک شناسایی

معموالً حدود 20 دقیقه
طول می کشد

طبقه 3 

کارت مدیکر  •

کارت سنترلینک یا اداره امور سربازان سابق  •

پروانه گارد امنیت / کنترل جمعیت  •

کارت شناسایی یک موسسه آموزش عالی  •
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چک کنید که همه چیز درست است
باید از والد دیگر نوزاد نیز بخواهید که صحیح بودن مشخصاتش را 

چک کند (با عالمت زدن مربع مربوطه). مهم است که والدین نوزاد هر 

دو اطالعات را چک و تایید کنند.

www.bdm.nsw.gov.au/newborn به وبسایت
و فرم آنالین را پر کنید. فرم آنالین با بیشتر مرورگرها کار می کند. اگر روی دستگاه شما 

کار نکرد، مرورگر دیگری مثل کروم گوگل یا سافاری را امتحان کنید. پیش از اینکه شروع 

کنید برای آگاهی از آنچه که الزم دارید، چک لیست صفحه 4 را ببینید.

ما می دانیم که ممکن است سرتان شلوغ باشد، بنا بر این مجبور نیستید همه فرم را 

یکباره پر کنید - بعد از اینکه صفحه اول را تکمیل کردید، می توانید آن را ترک کرده و 

بعداً به آن رجوع کنید. فقط از شماره مرجع که ما با ایمیل برایتان می فرستیم استفاده 

کنید، و بعد می توانید وقتی مشغله تان کمتر است از آنجایی که ترک کردید، ادامه 

دهید. 

مطمئن باشید که روی نام نوزاد توافق 

کرده اید!
این مهم است چون اگر بعداً نظرتان را عوض کنید، 

باید برای تغییر نام هزینه بپردازید..

 ‘submit’ (ارسال) را کلیک کنید 
پس از اینکه بخش ثبت کردن را تمام کردید، اگر بخواهید می توانید در 

همان هنگام شناسنامه سفارش بدهید.

سواالتی که اغلب پرسیده می شوند
اگر دسترسی به اینترنت نداشته باشم چه کار کنم؟

فقط بین ساعات 10 صبح و 2 بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه به شماره 6588 9035 (02) 

تلفن کنید و ما یک فرم چاپی برای شما خواهیم فرستاد.

اگر ثبت کردن را تا بعد از 8 هفتگی فراموش کنم چه کار کنم؟

هنوز می توانید آنالین ثبت کنید ولی ممکن است الزم باشد اطالعات بیشتری بدهید.

اگر کمک به زبان خودم الزم داشته باشم چه کار کنم؟

 www.bdm.nsw.gov.au/newborn این بروشور به زبانهای مختلف در وبسایت

موجود است. اگر کمک به زبان خودتان الزم دارید، به سرویس ترجمه کتبی و 

شفاهی، شماره 450 131 تلفن بزنید و خواهش کنید شما را به شماره 88 77 13 

وصل کنند تا تولد نوزادتان را ثبت کنید.
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 به دنیا آمده که طرفدار لیگ باشه!

 NRL شناسنامه های یادبودی با تم
 سازمان ثبت مفتخر است که یک سری جدید ویژه شناسنامه های

یادبودی با تم NRL ارائه دهد. طرح های هر 16 باشگاه اکنون برای طرفداران لیگ که 

در نیو سات ویلز متولد می شوند موجود است.

شناسنامه های یادبودی کالسیک های استرالیا
سری کالسیک های استرالیا نمادین ترین شخصیت های کتابها و تلویزیون کودکان در 

استرالیا را تجلیل می کند، از جمله May Gibbs, Play School, Blinky Bill و خیلی 

بیشتر. 

اگر شما بخواهید، شما می توانید
 

یک شناسنامه هم سفارش بدهید!
چگونه می توانم شناسنامه سفارش بدهم؟

همه چیز در همان فرآیند آنالین است. وقتی نوزادتان را ثبت کردید، می توانید انتخاب 

کنید که یک شناسنامه هم سفارش بدهید، یا اگر می خواهید، بعداً سفارش بدهید.

چرا سفارش دادن شناسنامه در همان زمان بهتر است؟
انجام دادن این کار در این زمان باعث صرفه جویی وقتتان در آینده خواهد بود.

چه نوع شناسنامه هایی وجود دارد؟
شناسنامه استاندارد (در سمت راست نشان داده شده) *56 دالر هزینه دارد، شامل 

خرج پست و پردازش. این، سند رسمی هویت فرزند شما است.

شناسنامه های یادبودی (در زیر ببینید) - چرا تولد نوزاد زیبایتان را با یکی از 

شناسنامه های زیبای یادبودی ما نیز جشن نگیرید؟

اینها *25 دالر هزینه اضافی دارند و اندازه آنها (279 میلی متر x 355 میلی متر) برای قاب گرفتن عالی است. وقتی آنالین بروید می توانید 

شناسنامه یادبودی مطلوبتان را از میان یک سری طرح ها انتخاب کنید. فقط آگاه باشید که شناسنامه های یادبودی ویژگی های امنیتی شناسنامه 

استاندارد را ندارند، و بنا بر این ممکن است برای اثبات هویت مورد قبول سازمانها واقع نشوند. شناسنامه های یادبودی جدا از شناسنامه های 

استاندارد فرستاده می شوند.

*این قیمت در زمان چاپ صحیح است و قابل تغییر بدون اطالع قبلی می باشد.

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 

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

(مشمول هزینه است)

چک لیست اقالم مورد نیازتان

آدرس ایمیل شخصی که نوزاد را ثبت می کند

جزئیات تماس با هر یک از والدین

نام کامل نوزاد

تاریخ، ساعت و محل تولد نوزاد

وزن نوزاد در هنگام تولد به گرم

نام کامل هر دو والدین و محل تولد آنها

برای هر دو والدین، نام فامیل مادرشان در زمان تولدش

شغل هر دو والدین

آدرس هر دو والد در مدت بیشتر دوران حاملگی

 اسکن یا عکس سه مدرک شناسایی برای هر دو والدین (قدم 1 را در صفحه 2 

ببینید)

اگر والدین قانوناً ازدواج کرده اند، تاریخ و محل ازدواج

 اگر فرزندان دیگری از رابطه دیگری وجود دارند، مشخصات آن فرزندان (نام 

کامل، تاریخ و محل تولد)

 نام، آدرس و جزئیات تماس دو اطالع دهنده (که یکی از آنها باید شخص 

متقاضی باشد)

 در صورتیکه بخواهید شناسنامه سفارش بدهید، کارت اعتباری یا کسر از 

حساب


