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ـ  کــروأييں  کيســـے  اندراج کا بچــــے  نوزأييــدہ  
 

  یعموم  اندراج کا بچے کہ ںی ہ  سکتے  کر  اری اخت  ہ ی  قہی طر  کی ا دوران کے داخلے ںی م"    مار ل ی د"   ہسپتال تو ںی چاہ  والے  خاندان اگر
  متعلق  کے دأیشی پ  یک اس  دوران  کے گھنٹے  72 پہلے کے  یزندگ بعد  کے دأیشی پ  یک بچے  ہسپتال ـ جأیے  ای د کر  کےدوران داخلے 
  انجام  سر کو  کام اس  ـ  ہے سکتا  کر فراہم معلومات  متعلق  کے تعلق سے ماں اور  شناخت   حی صح یک  اس اور  ہے  سکتا کر  فراہم  اطالع

(Libro de Familia)  کتاب یخاندان  پاس  کے  جن  نی والد  سےی ا جبکہ  ہے الزم  ہونا کا  دونوں  باپ ماں  ےی ل کے نےی د   کے ان اور ہو
    ـ ںی ہ  یمستثن   سے   اصول اس وہ  ہوں موجود  بچے  سے  پہلے

*  کار  قہی طر*    
سائٹ  بی و  یک انصاف  وزارت   ہے  کرتا ق ی تصد ی ک جنس  اور نام کے  نی والد ساتھ  ساتھ کے  جگہ  ی ک دأیشی پ  اور وقت   خ،ی تار  

(Ministerio de Justicia) 
 پر   یگ ںی جأی  مل  معلومات  تمام متعلق کے ٹی فکی سرٹ   اس کو  آپ

----------------------------------------------- 

   ہے  یسکت   جا  یک درخواست  یک اندراج کے بچے دہی نوزأی  سے"  مــار لی د"  ہسپتال ںی م صورتوں  کن

 ـــــــــ
   بچہ  کا ماں  یلی اک یک عمر  یقانون  ی ہسپانو** 

   کاغذات ی•شناخت 
یک ماں • DNI ,NIE  پاسپورٹ ( ینسی ڈ ی ذی ر)   

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی •پ 
 

   بچہ  یازدواج کا وںی ہسپان  کے عمر یقانون **  
پاسپورٹ  ای ( ینسی ڈ ی ذی ر)   DNI ,NIE یک •ماں  
پاسپورٹ  ای ( ینسی ڈ ی ذی ر)   DNI ,NIE کا •باپ  

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
 (Libro de Familia) کتاب ی•خاندان 

( نامہ نکاح)ٹی کی فی سرٹ   کا ی شاد •  
 

   ہو یگیٔ  یک نہ یلیتبد ں یم  بیترت یک نام یخاندان کے جس  بچہ یازدواج ریغ کا وںیہسپان  کےُمطابق عمر یقانون** 
پاسپورٹ  ای ( ینسی ڈ ی ذی ر)   DNI ,NIE یک •ماں  
پاسپورٹ  ای ( ینسی ڈ ی ذی ر)   DNI ,NIE کا •باپ  

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
 

   بچہ کا ماں یلی اک یملک ری غ ُمطابق  کے عمر یقانون **  
پاسپورٹ  ای ( ینسی ڈ ی ذی ر)   DNI ,NIE یک •ماں  

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
 

  یگیٔ  یک نہ یلیتبد ںیم  بیترت یک نام یخاندان کے جس بچہ یازدواج  ریغ کا والوں   عمر  یقانون یملک  ریغ اور یہسپانو** 
   ہو یگیٔ  یک

  DNI ,NIE (ینسی ڈ یذی ر ) پاسپورٹ ای ی ک •ماں   
  DNI ,NIE (ینسی ڈ یذی ر ) پاسپورٹ ای کا  •باپ    

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
 

ـ  ہو یگیٔ  یک نہ  یلیتبد ںیم  بیترت یک نام یخاندان کے جس بچہ ی ازدواج کا والوں عمر یقانون یملک  ریغ**   
DNI ,NIE (ینسی ڈ یذی ر ) پاسپورٹ  ای ی ک •ماں   
DNI ,NIE (ینسی ڈ یذی ر ) پاسپورٹ  ای کا  •باپ   

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
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بچہ یازدواج کا نیخوات شدہ یشاد دو**   
DNI ,NIE (ینسی ڈ یذی ر ) پاسپورٹ  ای ی ک •ماں   

زات ی دستاو یشناخت   یک نی والد  حاملہ ری •غ  
DNI ,NIE  پاسپورٹ ای ) ) 

  ٹی کی فی سرٹ  کا دأیشی پ • 
(Libro de Familia ) کتاب ی•خاندان    

( نامہ نکاح)ٹی کی فی سرٹ   کا ی شاد •  
ٹی کی فی سرٹ   کا یدی تول •ُمعاون  

  

جاتاہے  ای ک کہاں کار قہ ی طر  ہی **  
   ـ  ہے یہوت  سر ی م تک  بجے 1  د ن سے بجے  8 ُصبح جمعہ   سے  ری پ  سروس یک کاغذات  ی•ڈاکٹر

  

*  ـ سکتا  کر ںینہ فراہم معلومات ںیم صورتوں لیذ درج ہسپتال**  
ـ  بچہ کا ماں نابالغ یلی اک•  

ـ ہوں ںی مأی  دو  ی ک جس بچہ  ی ازدواج ری •غ  
   ـ  ہوں بالغ نا  نی والد کے  جس  بچہ یہسپانو ی ازدواج ری •غ

   ـ  ہوں نہ  موجود کاغذات یشناخت  کے  جس  •ماں
   ـ ہو  شدہ فوت  ای  ہو  نہ موجود  والد  کا  جس بچہ  ی ازدواج ری •غ

   ـ ہو  چکا  ہو  انتقال کا نی والد  دونوں ای  ماں ی ک جس بچہ  ی ازدواج ری •غ
   ـ ہو  چکا ہو  انتقال کا  نی والد حاملہ  ری غ ای  کی ا یکس سے  ںی م نی والد  کے جس بچہ  ی ازدواج ری •غ

   ـ  ہو  نہ معلوم  نام کا بچے  •اگر
   ـ  ہو ای گ ای ک نہ ای مہ  ٹی کی فی سرٹ  کلی ڈی •م

   ـ سے   کتاب یخاندان  یہ  نہ  اور  ہو  ہوا سے ( نامہ نکاح)  ٹیکی فی سرٹ   تو نہ  اندراج کا ی شاد یک  نی والد  کے جس بچہ  ی •ازدواج
ـ  ہوں گٔیے  گزر گھنٹے 72  بعد کے دأیشی پ  یک جس  بچہ  •وہ  

  اور گا پڑے  جانا  دفتر کے  داخلے  یعموم کو  آپ تو رکھتے ںی نہ  ت ی اہل ی ضرور ای  چاہتے  کروانا ںی نہ  اندراج کا بچے  اپنے  آپ اگر**
   ـ  گے ہوں  کرنے ش ی پ  کاغذات یضرور  تمام

"   معلومات دی مز ںی م بارے کے اس آپ “Generalitat De Cataluña” ـ ںی ہ  سکتے  کر حاصل  سے سأیٹ  ب ی و یک  
ـ ںی ہ  سکتے  کر  رابطہ پر  لی م ـ  یا  اس آپ  تو ںی ہ  چاہتے  پوچھنا سوال   یکؤی  متعلق  کے داخلے آپ  اگر  

 

 


