
तपाईको बालक  
८ हप्ाको हुन ुअगाडी  
दताता गनुताहोला!

यो अनलाईनमा छ र ननशुल् : छ! 
तपाईको बालक ८ हप्ा हुनु अगाडी नै 
www.bdm.nsw.gov.au/newborn मा हेनता ुहोला।यदद 
तपाईलाई कु नै समसया छ भने, हामी यहाँहरुको सहयोगकोलादग हादिर 

छौं। क ेवल (02) 9035 6485 मा दबहान ९ िबे र ददऊँ सो ४:३० 
िबे सोमबार देखी शुकर्बारमा फोन गनता ुहोला अथवा यी समय बादहर 
तपाईको सनदेश छाडनु्होला।
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यो अतयन त्ै 
महत्वपूर्ण छ!
यो ्पाईलाई 

असप्ालले  गररनििँतैन

Nepali

तपाईको बालक
www.bdm.nsw.gov.au/ newborn

मा दताता गनुताहोला

नेपाली
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तपाईको बालक अनलाईमा कसरी  
दताता गनने दनमन कदमहरु छन।्

तपाईको बालक दताता गनुताहोला...
यो भाग दनशलुक: हो!!

आमा बुबा िुबतै्को पररचय ्यार गनु्णहोस्
अनलाईनमा िान ुअगाडी, पदहला हरेक अदवभावकको दतन प्रकारको पररचय पत्र हुन ुपदताछ
तपाईको हरेक वगतामा एक हुन ुपननेछ: १. २ र ३। यदद तपाईले १ र २ वगताको पररचय ददन असमथता हुन ुभएमा, तपाईले 
कदमतमा पदन दतन प्रकारको पररचय उपलब्ध गराउन पननेछ। वगता ३ बाट कदमतमा दईु पररचय र एउटा वगता ४ बाट भए 
पदन हुनछ। 
यनि ्पाई सगं यी ्कागजा्हरु छतैनन ्भने, ्ृकपया हानमलाई मद्द््को लानग (02) 9035 6588 मा  
समप्क्ण  गनु्णहोला।  

हरेक कागिपत्रको फोटो वा स्कयान गनुतास ्र उक्त तसवीर फाईल कम्पयटुर वा मोवाईलको सदिलै संग पत्ा लगाउन स्कने सथानमा राखनहुोला। अदन अकको कुरा हरेक फाईलको कुन 

के फाईल हो तयो नाम ददनहुोला। फाईल JPEG, TIFF वा PDF (हरेक फाईल अद्धकतम 4MB भनदा बढी हुनहुुनन ) हुन ुपदताछ। कृपया दनश्चय गनुताहोस ्दक दतदनहरु प्रष्ट संग पढ्न स्कने
हुनपुननेछ।

्पाई्को आफनो बाल्क ि्ा्ण गनु्ण अतयन त्ै महत्वपूर्ण छ- यो 
्पाईलाई असप्ालले  गररनििँतैन! 
यदद तपाईले आफनो बालक दताता नगनुता भएमा, तपाईले अदवभावदकय भत्ा  
िसता Centrelink को भत्ाको दनवेदन गनता स्कन ुहुनन। अदन, यदद  
तपाईको बालकको िनम दताता नभएमा, तपाईले उदनहरुको लादग िनम दताता  
प्रमाण-पत्र हादसल गनता स्कनहुुनन। यसको मतलब तपाईको बालक दवद्ालयमा वा 
खलेकुदमा भनाता गनने राहादानी दलन स्कनहुुनन, वा िब उदनहरु बयसक हुनछन ्सवारी 
अनमुती-पत्र, नोकरी, कर दताता नंमबर वा बैंङ्कमा खाता खोलन पदन स्कनहुुनन।

्वग्ण २ 

•  अष्टे्दलयाको सवारी चालक अनमुती
पत्र

• अष्टे्दलयाको राहादानी

• बनदकुको अनमुती पत्र

• दबदशेी राहादानी

• उमरे दनश्चयको काडता

्वग्ण ३ 

• मदेडकेयर काडता

• सेनटरदलंङ्क वा शनैय मादमला दवभागको काडता

• से्कयरुरटी गाडता/हुलदङ्ंगा दनयनत्रण अनमुती पत्र

• क्ेत्रीय दशक्ा संसथाको पररचय पत्र

वगता ४ • हालको ठेगाना दखेाउने हालक उिाता खाता  

पररचयका कागिपत्रहरु
्वग्ण १

यनि ्पाई अष्टे्नलयामा जनमनु भए्को भए

• अष्टे्दलयाको िनम दताता प्रमाणपत्र

अथ्वा अधयागमन्को नसथ्ी

• नागररकता

• नययू दिलयाणडको नागररकता

• नययू दिलयाणडको िनम दताता प्रमाणपत्र

स्धारणतया यसलाई 
३० दमनेट िदत लागदछ

कदम १



सबतै्ुकरा नि्क छ छतैन जाँचनुहोला
तपाईको अकको अदवभावकलाई उनको दववरण दठक छ छैन िाँचनको लादग  
भननहुोला(सदह बाकसमा दठक लगाएर)। दवुै अदवभावकले दववरणहरु िाँच गनुता र 
सवीकृत गनुता अतयनतै महतवपयूणता छ।  

www.bdm.nsw.gov.au/newborn - मा जानुहोला  
र अनलाईन फारम भनुताहोला। अनलाईन फारम प्रायिसो ब्ाउिर संग काम गदताछ।
यदद तपाईकोमा काम नगरेमा, अकको Google Chrome वा 
Safari िसता अकको प्रयोग गनुताहोला। शरुु गनुता अगाडी के के चादहनछ तयसको लादग पषृ्ठ ४  
को तादलका हनेुताहोला। हामीलाई थाहा छ तपाई कदत वयसत हुनहुुनछ भनेर, तसथता तपाईले फारम एकै पलटमा 
भनुता पददैन – एकपलट पदहलो पाना भरे पछी तपाई फारम भनता पदछ आएपदन हुनछ। केवल हादमले  
तपाईलाई ई-मलेमा पठाएको ररफरेनस नंमबर प्रयोग गनुताहोला, र िब तपाई अदल कम बयसत हुनहुुनछ  
तपाईले कहाँ छाड्न ुभएको हो तयहाँबाट सरुु गनता स्कनहुुनेछ। 

‘submit’ (पेश) बटन नथचनुहोला
एक पटक दताताको भाग सदकएपछी, यदद तपाई चाहानहुुनछ भने तपाईले तयदहबेला  
िनम दताता प्रमाणपत्र अडरको लादग रोजन स्कनहुुनेछ(पछाडीको पानामा हनेुताहोला)। 

बारमबार सोनिने प्रश्नहरू
्ेक यनि मतैले इनटरनेट्को पहुचँ नपाएमा ्ेक हुनछ?

केवल (02) 9035 6588 दबहान १० – ददऊँसो २ बिे सोमबार दखेी शकु्रवार मा फोन 
गनुताहोला र हामी कागिको फारम पठाईददनेछौं। 

्ेक यनि मतैले ८ हप्ा समम पनन ि्ा्ण गन्ण नसम्ेमा ्ेक हुनछ?

तपाईले अनलाईनमा अझ ैपदन दताता गनता स्कनहुुनेछ तर तपाईले थप िानकारी उपलब्ध 
गराउनपुनने हुन स्कदछ। 

्ेक यनि मलाई मेरो भाषामा मद्द् चानहएमा ्ेक हुनछ?

यो पचाता www.bdm.nsw.gov.au/newborn मा दबदभनन  फरक फरक भाषाहरुमा 
उपलब्ध छन।् यदद तपाईलाई आफनो  भाषामा मद्दत चादहएमा केवल Translating and 

Interpreting Service लाई 131 450 फोन गनुताहोला र बालकको िनम दताताको लादग 
13 77 88 मा फोन लगाईददन भननहुोला। 

ननश्चय गनु्णहोस ्न्क ्पाईले आफनो बाल्क्को नाम 
पक्का गरे्को!
यो जयादनैै महतवपयूणता छ यदद तपाईले पछी पररवततान गनता परेमा, पररवततान 
गनताकोलादग तपाईले पैसा दतनुतापननेछ।

कदम २
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अष्टे्नलयन कलानसकस समार्क जनम प्रमारपत्र
अष्टे्दलयन ्कलादस्कस शृखंलामा अष्टे्दलयाको सबैभनदा प्रदतदष्ठत ्कयारे्कटरहरूलाई 
बचचाहरूको पसुतक र टेदलदभिनबाट May Gibbs, Play School, Blinky Bill लगाएत 
र अरु थप पाईनछ।

यदद तपाई चाहानहुुनछ भने, तपाईले िनम दताता

प्रमाणपत्र पदन अनरुो्ध गनता स्कनहुुनेछ!

मतैले जनम ि्ा्ण प्रमारपत्र ्कसरी अनुरोि गन्ण सकिछु?

यो सबै उदह अनलाई प्रकृयामा छ। एकपटक तपाईको बालक दताता गरेपछी, तपाईले िनम दताता प्रमाणपत्र पदन
अनरुो्ध गनता स्कनहुुनेछ, अथवा यदद चाहानहुुनछ भने पछी एउटा पदन अनरुो्ध गनता स्कनहुुनेछ।

जनम ि्ा्ण प्रमार पत्र ए्कतै  पट्कमा न्कन अनुरोि गनु्ण पि्णछ?

अदहले गनाताले तपाईको पछी समय बचत हुनेछ।

तयहाँ ्कस्ा प्र्कार्का जनम ि्ा्ण प्रमारपत्रहरु ऊपलबि छन?्

सािारर जनम ि्ा्ण प्रमारपत्र (िाँयामा िेखाईए्को)  – हुलाक र अन।य खचता समते गरेर $५६* पदताछ। यो 
तपाईको बालकको पररचय ददने आद्धकाररक कागिपत्र हो।

समार्क प्रमारपत्रहरु(्ल हेनु्णहोस)् – तपाईको सनुदर बचचाको िनम दकन एउटा राम्ो ददेखने समारक िनम 
प्रमाणपत्र द्ारा नमनाउने?

यसको थप $२५* पदताछ र यो फे्म गनताकोलादग दठ्कक छ (२७९ दम मी x ३५५ दम मी)।

तपाई अनलाईनमा िानहुुदँा तपाईलाई मनपनने समारक दडिाईनहरु रोजन स्कनहुुनेछ। यदत् याद राखनहुोला दक सा्धारण प्रमाणपत्रको िसतै गरेर समारक प्रमाणपत्रहरुको उसतै सरुक्ाका 
दवषशेताहरु हुदँनैन,् तसथता संसथानहरुले तयसलाई प्रमाणको रुपमा सवीकार ्गददैनन।् समारक प्रमाणपत्रहरु सा्धारण प्रमाणपत्र ददेख अलगग ैपठाईनेछ।

* मयूलय प्रकाशनकोबेलामा सदह छ र सयूचनादबनानै कुनैपदन बेला पररवततान हुन स्कदछ।

GPO Box 30, Sydney NSW 2001 
टेदलफोन: 13 77 88 (Service NSW) दवहान ७ बिे – बेलकुी ७ बिे, सोमबार दखेी शकु्रवार
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(शलुक: लागनेछ)

्पाईलाई ्ेक चानहनछ जाँच ्ानल्का

बचचा दताता गनने वयक्तीको ई-मले ठेगाना

हरेक आमाबाबकुो समपकता  दववरणहरु

बचचाको परुा नाम

 दमदत, सम ुर बचचाको िनमेको सथान

बचचाको िनमकेो बेलाको तौल ग्रममा

आमा बबुा दबैुको परुा नाम र िनम सथल 

आमा बबुा दबैुको उदनहरु िनमँदाको बेलाको उदनहरुको आमाको थर

आमा बबुा दबैुको पेशा

आमा बबुा दबैुको गभता रहदँाको समयको ठेगाना

 आमा बबुा दबैुको राम्ो संग पढ्न स्कने दतन प्रकारको पररचयको स्कयान वा 
फोटो

 यदद आमा बबुा काननुी रुपमा दववाह गरेको भए दववाहको दमदत र सथान

 यदद अनय समबन्ध बाट अनय बालबादलकाहरु छन ्भने उदनहरुको 
दववरणहरु(िनम सथान, परुा नाम र दमदत)

  िानकारी ददने हरुको नाम, ठेगाना र  समपकता  दववरणहरु(एउटा िो दनवेदक 
हुनेछ)

 यदद िनम दताता प्रमाणपत्र अनरुो्ध गनने भए के्रडीट वा डेदवट काडता 

ए्कलीगसमथ्ण्कहुनुजनमे्को! 
NRLनप्रनमयमसमार्कजनमप्रमारपत्र
दताताकायतालयलेNRLप्रखयातिनमप्रमाणपत्रहरूकोदवशषेनयाँशृखंलाप्रसतु
तगनतापाएकोमागवतागदताछ।NSWमािनमकेालीगसमथताकहरुकोलादगसबै१६
्कलबदडिाइनहरूअदहलेउपलब्धछन।्


