
ਕੀਮਤ: $27 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਾਰੇ 42 ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ  
www.gov.bc.ca/vitalstatistics ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
250-952-2681 ਤੇ (ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ)
ਜਾਂ 1-888-876-1633 ਤੇ ਟੋਲ ਫਰੀ (ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ)
ਇਸ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, 
www2.gov.bc.ca/gov/content/vital-statistics/
births-adoptions/births/birth-registration ਤੇ ਜਾਓ।

ਸਾਡੀ ਆਨਲਾਇਨ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਫੇਰੇ 
ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ ਅਤੇ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ
  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ  
    ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਓ
  ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 
  ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 

ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  

ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ (ਮਾਤਾ/
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ) ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  

 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ
 ਜਨਮ ਮਿਤੀ
 ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਲਿੰਗ
 ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ
 ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 

ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਜਾਵਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਹਨ। 28 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ x 35.5 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ 
ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, 
ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

www.gov.bc.ca/vitalstatistics ਤੇ ਜਾਓ

ਇੰਨਾਂ ਅਸਾਨ, ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ 
 ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਆਨਲਾਇਨ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਰੇਕ 
ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀਮਤ: $50 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 
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ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 12.5 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਅਤ ੇ17.6 ਸੇਂਟੀਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। 
ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਤਨ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 
ਅਨੂਠੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਕਾਗਜ਼ ਤੇ 
ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸ਼ਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: 

ਕੀਮਤ: $27 ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

 ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ
 ਜਨਮ ਮਿਤੀ
 ਜਨਮ ਸਥਾਨ
 ਲਿੰਗ

ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀਸਰਕਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 

ਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਮਾਤਾ/ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  

ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ



ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ 
ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਨਮ ਦ ੇ30 ਦਿਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪਰ ਉਸ 
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ੍ਹਾਂ  ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ 
ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਕਵਰੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੀ.ਸੀ. 
ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਲਥ 
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੀ ਸੀ (ਐਚਆਈਬੀਸੀ), ਜੋ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ 
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੁਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, 
www.cra.gc.ca/aba ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-387-1193 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰਂੈਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 
ਉਸੀ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਵਰੇਜ, 
ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ 
ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:

ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਚਆਈਬੀਸੀ (HIBC) ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ  
604-683-7151 ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ  
1-800 -663 - 7100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। www.hibc.gov.bc.ca ਤੇ 
ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਤੇ ਜਾਓ।

ਇਹ ਵਿਕਲਪਕ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 
ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ (SIN), ਜਿਸ ਦੀ 
ਲੋੜ ਕੈਨੇਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਬੌਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ 

ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ 
ਪਹੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੰਨ (SIN) ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ 
ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ 
ਜਾਏਗੀ। ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ 
ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੰਨ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 
ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਆਪਣੇ ਲੁਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਵਾਸਤੇ, www.servicecanada.gc.ca ਤੇ ਜਾਓ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ 
ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

www.gov.bc.ca/vitalstatistics ਤੇ ਜਾਓ

ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ। 
ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ।
ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਚਲਾ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ). ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ।
ਬੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਥੇ ਜਨਮ 
ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ 
ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 
ਇੱਕ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ (ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰ 
ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ)। ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ $27 ਪ੍ਰਤੀ  
$27 ਹਨ।













ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਏਜੰਸੀ

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਿਸ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
ਜੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੰੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੰੂ 
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰੂ 
ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਕਿਸ ਨੰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਮਂੈ ਪਿਤਾ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ/ ਪਿਤਾ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਹਾਇਕ ਜਣਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰੂ 
ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 
ਜਨਮ ਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 
ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ 
ਸਹਾਇਕ ਗਾਇਡ www.gov.bc.ca/vitalstatistics ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਮਂੈ ਪਿਤਾ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ/ ਪਿਤਾ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, 
ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਵਰੇਜ, ਕੈਨੇਡਾ 
ਚਾਇਲਡ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਨ (SIN) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ 
ਅਸਾਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਨਲਾਇਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਫਾਰਮਾ ਂਤੇ ਸਮਾਨ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 

ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ  ਉਪਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ 
ਆਖਰੀ ਨਾਮ, ਜਾਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਨਾਮ 
ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ 
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ (ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ) ਜਨਮ 
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਂੇ  ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਏ।

ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ  ਉਪਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੰੂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ 
ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਵਂੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ?
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬੀ ਸੀ 
ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ  
250-952-2681 ਤੇ ਜਾਂ ਬੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ  
1-888-876-1633 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੈਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ?

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲਗੇਗਾ? 
ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਪ੍ਰੌਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਹਫਤੇ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 
ਲਗੇਗਾ?

ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ 
ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? 
ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਨਮ 
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ 
ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੰੂ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? 


