
ចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នក
មុនឈេលេួកឈេចូល 
អាយុ៨សប្ាហ៍!

វាពិតជា 
សំខាន់ណាស់!

មន្ទីរពពទ្យមិនបំពពញ 
កិច្ចការពនះជូនអ្នកពទ

ចុះពនៅតាមអនឡាញ 
ព�ើយវាឥតគិតថ្លៃពទ!
ចូលឈ�ៅ www.bdm.nsw.gov.au/newborn   
មុនឈេលកូនរបស់អ្នកចូលអាយុ៨សប្ាហ៍។ បបសិនឈបើអ្នក 
មានបញ្ា ឈយើងឈនៅ�ីឈនះឈ�ើម្ីជួយ។ សូមបេាន់តែ�ូរស័េ្ទ 
ឈលខ (02) 9035 6485 ឈនៅចឈនលោះឈម៉ោង៩បេរឹក �ល់ឈម៉ោង 
៤.៣០ល្ាច េីថ្្ច័ន្ទ ឈ�ៅថ្្សុបក ឬ�ុកសាររបស់អ្នកឈេល 
ណា�ូរស័េ្ េនៅឈបេកៅឈម៉ោង�ាំងឈនះ។ 
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Marriages 

Khmer

ចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នក
ឈនៅែាមវុិបថស
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ឈនះជារឈបៀបចុះឈ្មោះ�ារក 
របស់អ្នកែាមអនឡាញ។

ចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នក  ... 
ត្្នកឈនះ ឥែេិែថ្ល!!

ពរៀបចំឯកសារអត្តសញា្ណសមមាប់មាតាបិតាទាំងពទីរ
មុននរឹងចូលអានឡាញ ជា�ំបូងអ្នកចាំបាច់បែូវមានអែ្សញ្ាណបីបបឈេ� សបមាប់មាែាបិែា 
ម្នាក់ៗ។ អ្នកបែូវការអែ្សញ្ាណមួយ មកេីបបឈេ�នីមួយៗ៖ ១, ២ និង ៣។ បបសិនឈបើអ្នកមិន  
អាច្្ល់អែស្ញ្ាណមកេីបបឈេ�១ និង២ អ្នកឈនៅតែបែវូ្្ល់អែ្សញ្ាណយ៉ាងែិចបី។
យ៉ាងែិចណាស់អែ្សញ្ាណេីរ ក្ននុងចំឈណោមអែ្សញ្ាណ�ាំងឈនះ បែូវមកេីបបឈេ�៣  
ឈហើយមួយឈ�ៀែ អាចមកេីបបឈេ�៤។
មបសិនពបើអ្នកមិនមានឯកសារទាំងពនះពទ សូមទាក់ទងមកពយើងតាមពេខ  (02) 9035 6588 
ព�ើម្ទីជំនួយ។

ឈសកេន ឬ្ែរូបឯកសារនីមួយៗ ឈហើយ្ែ�ុកឯកសារ�ាំងឈនោះជារូបេាេឈនៅក្ននុង�ីែាំងខុមេ្យូឈ�ើរ ឬឧបករណ៍ចលែ័របស់អ្នក ត�លអ្នកអាចតសវែងរកវាបាន 
យ៉ាងងាយបសួល។ វាក៏ជាជំនួយងាយបសួលត�រ ត�លបែវូ�ាក់ឈ្មោះឯកសារនីមួយៗ ឈ�ើម្ីឱ្អ្នកអាចសមា្ល់�រឹង្ាឯកសារណាមួយជាអែ្សញា្ណណា 
មួយ។ ឯកសារអាចជាសណ្ាន JPEG, TIFF ឬ PDF (�ំហំឯកសារអែិបរមា៖ 4MB នីមួយៗ)។ សូមបបាក�្ា ឯកសារ�ាំងឈនះអាចអានបានយ៉ាងច្ាស់! 

វាជាការសំខាន់ដ�េអ្នកមតូវចុះព្មោះទារករបស ់
អ្នក - មន្ទីរពពទ្យមិនបំពពញកិច្ចការពនះជូនអ្នកពទ!
បបសិនឈបើអ្នកមិនចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នកឈ� អ្នកបបតហលជាមិន 
អាច�ាក់េាក្សុំបបាក់បំណាច់ Centrelink ជាក់លាក់�ូចជា 
ការ្ប់សបមាកត�លមានបបាកឈ់បៀវែ្សរឈ៍នៅឈេលកូនឈកើែមក។  
�ូចេ្នាឈនះ្ងត�រ បបសិនឈបើអ្នកមិនបានចុះឈ្មោះកូនរបស់អ្នកឈ�
អ្នកនរឹងមិនអាច��ួលបានសំបបុែកឈំណើែសបមាប់េួកឈេឈ�។  
ឈនះមានន័យ្ា កូនរបស់អ្នកនរឹងមិនអាចចុះឈ្មោះចូលឈរៀនឈនៅ 
សាលាឈរៀន ឬឈលងកីឡា ��ួលលិខែិឆលងត�ន ឬឈនៅឈេលេួកឈេ 
�ំមានវ័យ�ំ��ួលបានប័ណ្ណឈបើកបរ ឈ�វែើការងារ ��ួលឈលខ 
េន្ធ�ារ ឬឈបើកេណន�ីនាេារ។

មបពេទ២ 
• ប័ណ្ណឈបើកបរអបូស្ាលី
• លិខិែឆលងត�នអបូស្ាលី
• អាជ្ាប័ណ្ណកាន់កាប់អាវ�ុ
• លិខិែឆលងត�នបរឈ�ស
• េស្នុែាងថនប័ណ្ណអាយុ

មបពេទ៣ 
• ប័ណ្ណ Medicare

• ប័ណ្ណ Centrelink ឬ
ប័ណ្ណបកសួងកិច្ចការអែីែយុ�្ធជន

• អាជ្ាឆមាំសន្ិសុខ / អាជា្ប័ណ្ណបេប់បេង
ហវែយូងមនុស្ស

• អែ្សញ្ាណប័ណ្ណស្ាប័នឧែ្មសិក្សា

មបពេទ៤  • េណនីឈសវាសំខាន់ៗត�លមានអាសយ�្ានរស់ឈនៅបច្ចនុប្ន្ន

ឯកសារអែ្សញ្ាណ

ជាធមមតា វាមតូវការ 
ចំណាយពពេមបដ�េ២០នាទទី

មបពេទ១
មបសិនពបើអ្នកពកើតពនៅមបពទសអូមស្តាេទី៖
• សំបុបែកំឈណើែអូបស្ាលី
ឬកំណត់មតាថនស្ានេាពអពន្តោមបពវសន៍៖
• សំបុបែចូលសញ្ាែិ
• សំបុបែចូលសញ្ាែិញយូវឈហ្្សឡរឹន
• សំបុបែកំឈណើែញយូវឈហ្្សឡរឹន

ជ�ំានទទី
១



ពិនិត្យពមើេ្ាមគប់អ្ទីៗមតរឹមមតូវ
អ្នកក៏បែូវសួរឈ�ៅមាែា ឬបិែាឈ្្សងឈ�ៀែត�រ ឈ�ើម្ីេិនិែ្ឈមើលេ័ែ៌មានលម្ិែរបស់េួកឈេបែរឹម 
បែូវ (ឈ�ោយចុចឈលើបបអប់ត�លសមរម្)។ វាសំខាន់ណាស់ត�លមាែាបែិា�ាំងេីរ  
េិនិែ្ និងបញា្ក់េ័ែ៌មាន�ាំងឈនោះ។

ចូេពទៅ  www.bdm.nsw.gov.au/newborn
ឈហើយបំឈេញសំណុតំបបប�ែាមអនឡាញ។ សំណុំតបបប�ឈលើអនឡាញ �ំឈណើរការជាមួយ 
កមមវិ�ីរុករកឈបចើនបំ្ុែ។ បបសិនឈបើអ្នកមិនអាច�ំឈណើរការវាជាមួយកមមវិ�ីរុករករបស់អ្នកឈ�  
សូមសាកល្ងឈបបើបបាស់កមមវិ�ីរុករកមួយឈ្្សងឈ�ៀែ�ូចជា Google Chrome ឬ Safari។ 
សូមឈមើលបញ្ីឈ្្ទៀង្្ទាែ់ឈនៅ�ំេ័រ 4 សបមាប់អវែីត�លអ្នកបែវូការ មុននរឹងអ្នកចាប់ឈ្្ើម។

ឈយើង�រឹង្ាអ្នកអាចមានកិច្ចរវល់ �ូឈច្នះអ្នកមិនចាំបាច់បែវូតែបំឈេញសំណុតំបបប�ក្ននុងមួយឈេល 
ឈ� - ឈនៅឈេលត�លអ្នកបានបំឈេញ�ំេ័រ�ំបូងឈហើយ អ្នកអាចបែឡប់ឈ�ៅរកសំណុំតបបប�វិញឈនៅ 
ឈេលឈបកោយ។ សូមបេាន់តែឈបបើឈលខឈយោងឈនៅក្ននុងអុីឈម៉លត�លឈយើងនរឹងឈ្្ើជូនអ្នក 
ប៉ុឈណ្ណោះ ឈហើយឈនៅឈេលត�លអ្នករវល់ែិច អ្នកអាចបន្ឈ�ៅកតនលងត�លអ្នកបាន 
ចាកឈចញ។

សូមម្ាក�្ា អ្នក្ានយេ់មពមពេើព្មោះ 
របស់ទារក!
ឈនះេឺសំខាន់ េីឈបេោះបបសិនឈបើអ្នក្លាស់ប្យូរេំនិែរបស់អ្នកឈនៅ 
ឈេលឈបកោយអ្នក នរឹងបែូវចំណាយបបាក់ឈ�ើម្ី្លាស់ប្យូរវា។

ចុចប៊ូតុង ‘submit’ (�ាក់ពស្នើ)
ឈនៅឈេលត�លអ្នកបានបញ្ចប់ត្្នកចុះឈ្មោះឈហើយ អ្នកអាចឈបជើសឈរើស 
បញ្ា�ិញសំបបុែកំឈណើែឈនៅឈេលតែមួយ បបសិនឈបើអ្នកបបា្្នា (សូមឈមើល�ំេ័រម្ាងឈ�ៀែ) ។

សំណួរដ�េពគពមចើនសួរញរឹកញាប់
ចុះមបសិនពបើខ្ញំមិនអាចពមបើម្ាស់អ៊ីនពធើណិត?
សូមបេាន់តែ�ូរស័េ្ទមកឈលខ (02) 9035 6588 ឈម៉ោង១០បេរឹក - ឈម៉ោង២រឈសៀល  
េីថ្្ច័ន្ទ �ល់ថ្្សុបក ឈនោះឈយើងនរឹងឈ្្ើសំណុំតបបប�ជាសណ្ានបក�ាសជូនអ្នក។

ចុះមបសិនពបើខ្ញំពេលៃចចុះព្មោះ រ�ូត�េ់ពមកោយ៨ស្្ា�៍?
អ្នកឈនៅតែអាចចុះឈ្មោះឈនៅែាមអនឡានបាន�ត�ល ប៉តុន្អ្នកអាចបែូវឈេែបមូវឱ្ 
្្ល់េ័ែ៌មានបតន្ម។

ចុះមបសិនពបើខ្ញំមតូវការជំនួយជាេាសារបស់ខ្ញំ?
ខែិ្ប័ណ្ណឈនះមាន្្ល់ជូនជាេាសាឈ្្សងៗឈនៅបែង់វិុបថស   
www.bdm.nsw.gov.au/newborn។ បបសិនឈបើអ្នកបែូវការ 
ជំនួយជាេាសារបស់អ្នក សូមបេាន់តែ�ូរស័េ្ទឈសវាបកតបបេាសាសរឈសរ 
និងនិយាយ ឈលខ 131 450 ឈហើយឈស្នើសុំឱ្ឈេបញ្យូនឈ�ៅឈលខ 
13 77 88 ឈ�ើម្ីចុះកំឈណើែ�ារករបស់អ្នក។

ជំ�ានទទី 
២

ជំ�ានទទី 
៣

ជំ�ានទទី 
៤

ជំ�ានទទី 
៥
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សំបមុតកំពណើតរំេរឹកមបថពណទីអូមស្តាេទី
បបឈេ�សំបុបែកំឈណើែរំលរឹកបបថេណីអបូស្ាល ីរំលរឹករូបែំណាងសំខាន់ៗបំ្ុែ 
របស់បបឈ�សអូបស្ាលី ឈចញេីឈសៀវឈេៅ និង�ូរ�ស្សន៍កុមារ រួមមាន  
May Gibbs, Play School, Blinky Bill និងជាឈបចើនឈ�ៀែ។

ពកើតមកជាអ្នកគាំមទមកុមកទីឡា!  
សំបុមតកំពណើតរំេរឹកសម្ពន្ធកទីឡា NRL  
ការិយាល័យអបែានុកូល�្ាន មានឈមោ�នេាេក្ននុងការ្្ល់ជូន 
សំបុបែកឈំណើែរំឭក NRL ត�លមានលក្ណៈេិឈសស្មីៗ ។ បច្ចនុប្ន្ន  
កលរឹប�ាំងអស់ចំនួន១៦ បែូវបានរចនាឈឡើងឈ�ើម្ីអ្នកេាំប�សម្ពន្ធកីឡាត�ល 
បានឈកើែឈនៅរ� ្NSW។

 បបសិនឈបើអ្នកបបា្្នា អ្នកក៏អាច
បញ្ា�ិញសំបបុែកឈំណើែបានត�រ!
ពតើខ្ញំមតូវបញ្ាទិញសំបុមតកំពណើតព�ោយរពបៀបណា?
�ាំងអស់េឺឈនៅក្ននុង�ំឈណើរការែាមអនឡាន�ូចៗេ្នា។ ឈនៅឈេលអ្នកបានចុះឈ្មោះ�ារករបស់អ្នក 
ឈហើយ អ្នកអាចឈបជើសឈរើសការបញា្�ិញសំបុបែកឈំណើែ្ងត�រ ឬបញ្ា�ិញឈនៅឈេលឈបកោយឈ�ៀែ 
បបសិនឈបើអ្នកបបា្្នា។

ព�តុអ្ទី្ានជាបញា្ទិញេិខិតបញា្ក់កពំណើតពនៅពពេជាមួយគ្នា?
ការបញ្ា�ិញឥឡយូវឈនះ នរឹងជួយឱ្អ្នកចឈំណញឈេលឈវលាឈនៅឈេលឈបកោយ។

ពតើមានសំបុមតកំពណើតមបពេទអ្ទីខលៃះ?
សំបុមតកំពណើតគុណេាពធមមតា  (បងា្ញឈនៅខាងស្ាំ) ែថមល $56* េិែបញ្ចយូលថ្លឈ្្ើែាមថបប
សណីយ៍ និងថ្លឈវចខ្ចប់។ វាជាឯកសារ្លយូវការត�លបញ្ាក់េីអែស្ញ្ាណរបស់កូនអ្នក។
សំបុមតកំពណើតរេំរឹក (សូមឈមើលខាងឈបកោម) - ឈហែុអវែីបានជាមិនរំលរឹកេិ�ីកំឈណើែថន�ារក� ៏
បសស់ស្ាែរបស់អ្នក្ងត�រ ជាមួយនរឹងសំបបុែកំឈណើែ�៏េួរឱ្ចាប់អារមមណ៍របស់ឈយើង?
�ាំងឈនះមានែថមលបតន្ម $25*  ឈហើយជា�ំហំ�៏ល្ឥែឈខ្ចោះសបមាប់ស្ុម (279មម x 355មម )។ អ្នកអាចឈបជើសឈរើសេិ�ីរំលរឹកត�លអ្នកចូលចិែ្ ឈចញេីការ 
រចនាជាឈបចើន ឈេលណាអ្នកចូលឈមើលឈនៅែាមអនឡាញ។ សូមបេាន់តែ�រឹង្ា សំបុបែកំឈណើែរំលរឹកមិនមានលក្ណៈេិឈសសសុវែ្ិេាេ�ូចេ្នានរឹងសំបុបែ 
កំឈណើែេុណេាេ�មមែាឈ� �ូឈច្នះសំបបុែកំឈណើែ�ាំងឈនះ អាចនរឹងមិនបាន��ួលស្ាល់ឈ�ោយអង្ការនានា្ាជាេស្នុែាងថនអែស្ញ្ាណ។ សំបុបែកំឈណើែ 
រំលរឹក បែូវបានឈ្្ើ�ាច់ឈ�ោយតឡកេីសំបបុែកំឈណើែេុណេាេ�មមែា។
*ែថមលបែរឹមបែូវឈនៅឈេលឈបោះេុម្ព ឈហើយអាច្លាស់ប្យូរបានឈ�ោយមិនចាំបាច់ជូន�ំណរឹង។

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
�ូរស័េ្ទ៖ 13 77 88 (Service NSW) ឈម៉ោង៧បេរឹក - 
ឈម៉ោង៧យប់ ថ្្ច័ន្ទ �ល់ថ្្សុបក

NSW Registry of Births Deaths & Marriages 

(អនុវត្តការគិតថ្លៃ)

បញ្ទីព្្ៀង្្ាត់អំពទីអ្ទីដ�េអ្នកនរឹងមតូវការ
  អាសយ�្ានអីុឈម៉លរបស់បេុ្លត�លចុះឈ្មោះ�ារក
  េ័ែ៌មានលម្ិែ�ំនាក់�ំនងរបស់មាែា ឬបែិាម្នាក់ៗ

 ឈ្មោះឈេញរបស�់ារក
  កាលបរិឈចឆេ� ឈេលឈម៉ោង និង�ីកតនលងថន�ារកឈកើែ
  �ំងន់�ារកជាបកាម

 ឈ្មោះឈេញរបស់មាែាបិែា និងកតនលងឈកើែ
 សបមាប់មាែាបិែា�ាំងេីរ នាមបែកូលម្ាយរបស់េួកឈេ ឈនៅឈេល 
េួកឈេឈកើែមក
 មុខរបររបស់មាែាបិែា�ាំងេីរ
 អាសយ�្ានរបស់មាែាបិែា�ាំងេីរ ក្ននុងអំឡនុងឈេលេាេឈបចើនថន
ការមានថ្្ទឈេោះ

  ឈសកេនត�លអាចអានបានច្ាស់លាស់ ឬរូប្ែថនឯកសារអែ្
សញ្ាណរបស់មាែាបិែា�ាំងេីរ (សូមឈមើលជំហាន�ី១ ឈនៅ�ំេ័រ 2)
 បបសិនឈបើមាែាបិែាបានឈរៀបអាេាហ៍េិេាហ៍ឈ�ោយបសបច្ាប់  
កាលបរិឈចឆេ� និង�ីកតនលងអាេាហ៍េិេាហ៍
 បបសិនឈបើមានកុមារ�ថ�ឈ�ៀែឈកើែឈចញេី�ំនាក់�ំនងខុសៗេ្នា 
េ័ែ៌មានលម្ិែថនកុមារ�ាំងឈនោះ (ឈ្មោះឈេញ កាលបរិឈចឆេ�  
និង�ីកតនលងឈកើែ)
 ឈ្មោះ អាសយ�្ាន និងេែ៌មានលំអិែថនអ្នក្្ល់េ័ែ៌មាន�ាំងេីរ 
(ម្នាក់ក្ននុងចំឈណោម អ្នក�ាំេីរឈនោះបែូវតែជាអ្នក�ាក់េាក្សុំ)
 ប័ណ្ណឥណ�ាន ឬប័ណ្ណឥណេន្ធ បបសិនឈបើអ្នកចង់បញ្ា�ិញសំបុបែ
កំឈណើែ




