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 به  2021  سال  در  كه  ميسازد  فراهم  افرادی و   خانوادهها  برای  را  تدفين  هزينههای  مساعدت   درخواست  امكان ،2021  آمريكا نجات   طرح  اليحه  تصويب 

 .شدهاند  خود  پرداخت  توان  از   بيش  تدفينی   هزينههای  متحمل  -19كوويد  سبب 
 

 :شرایط   احراز 
 

 دهند   درخواست  میتوانند  کسانی   چه  دهند   درخواست   نمیتوانند  کسانی 

 درخواست   بزرگسالی  فرد  جانب  از  نميتواند  قانونی  سن  زير  كودک    •

 بيگانه   تبعه  يا  شهروند  غير  تبعه  متحده،  اياالت   شهروند  كه  دهد 

 .نيست   شرايط  واجد 

 كه   دارند  قانونی  حضور  بيگانه  اتباع   دسته  چندين  متحده   اياالت  در   •

  مساعدت  ، از جمله طرحFEMA واجد شرايط طرح مساعدت فردی و خانوار

 اما  بوده،  زير  موارد  شامل  افراد  اين  .نيستند  تدفين  هزينه

   o  :نيستند   آن   به   محدود   تنها 

 موقّت   توريستی  ويزای   دارندگان

o   خارجی   دانشجويان 

o   موقّت   كار   ويزای  دارندگان 

o   ميكرونزی،  فدرال  اياالت  شهروندان  مانند  هميشگی   ساكنين 

 مارشال   جزاير  جمهوری  و   پاالئو 

 و  متحده  اياالت قلمروهای   شامل   متحده،  اياالت در  بايد  فوت  •

 .باشد  افتاده  اتفاق  كلمبيا  منطقهی 

 يا  مستقيم  طور  به  مرگ  علت   كه  دهد  نشان  بايد  فوت   گواهی   •

 .است   بوده   مربوط  -19كوويد  به  غيرمستقيم 

 تبعه   شهروند،  غير  تبعه  متحده،  اياالت  شهروند  ميبايست   متقاضی   •

 متحمل   ،2020  ژانويه  20  از  پس  كه  باشد  شرايط   واجد  بيگانه 

 .است   شده  تدفين هزينه 

 تبعه  متحده،  اياالت  شهروند  متوفی   شخص  كه  نيست  الزامی   هيچ   •

 .باشد  بوده  شرايط  واجد  بيگانه  تبعه  يا  شهروند،  غير 

 
 :درخواست  نحوه 

 -كوويد  خاكسپاری  مربوط به مساعدت  تلفن  شماره  با   تماس  طريق  از   بايد  متقاضيان  .ميشود   آغاز   2021  آوريل  12  از   درخواستها   به  رسيدگی    •

 .نيستند  قبول   قابل  آنالين  درخواستهای  از  يک   هيچ  TTY:  |  .844-684-6333  7585-462-800  :نمايند  اقدام  19

 شرقی   استاندارد  زمان  شب،  9  تا   صبح  9  جمعه،  –  دوشنبه  :كاری  ساعات   •

 و  كسب  يک   نه   باشد   شخص   بايد   متقاضی   فرد   دهند؛   ارائه  درخواست  داغدار   خانواده  جانب   از   كه  نيستند   شرايط  واجد  جنازه  تشييع  خانههای   •

 .است   شده  متحمل   را  تدفين  هزينههای   كه   كاری 

 ژانويه   20  از  پس  نيز  و  دادهاند  درخواست  شخصی   اموال  يا/و  منزل  به  طبيعی  باليای   از   ناشی  مالی  خسارت  دريافت  برای   بهتازگی  كه  متقاضيانی   •

 .دهند  درخواست  -19كوويد  تدفين  هزينههای مساعدت  دريافت  برای   ميتوانند  شدهاند،  -19كوويد  به  مربوط   تدفين  هزينههای  متحمل  ، 2020

 .شود  ارسال  جداگانهای  درخواست  بايد  منظور   بدين 

 

 :مالی   مساعدت 

 .كنند  دريافت  مالی  مساعدت  يا  كمک   متوفی  فرد  چندين  تدفين  برای   ميتوانند  متقاضيان   •

 كلمبيا   منطقه  يا  سرزمين  ايالت،  هر  در  درخواستنامه  هر  ازای  به  و   دالر  9000  حداكثر  خاكسپاری  مراسم  هر  ازای  به  مزبور  مالی  مساعدت    •

 .است   دالر  35,500  حداكثر 

 رسيدگی  -19به ازای هر متوفی، فقط به درخواست يک متقاضی برای دريافت مساعدت هزينههای تدفين مربوط به كوويد FEMA بهطور كلی   •

 و   متقاضيان  با  FEMA  شرايط،  اين  در  .باشند  بوده  سهيم   متوفی  فرد  تدفين  مخارج  تأمين  در  نفر  چندين  است  ممكن  كه   ميپذيريم  ما  .ميكند 

 .كرد   خواهد  همكاری  نيست،  موردنظر   رسيد  در   آنها   نام  و  كردهاند  ارسال  متعدد   رسيدهای  تدفين  مخارج   برای  كه  كسانی 
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 :پوشش   تحت  خاکسپاری  هزینههای 
 

 كشيش   يا  روحانی  خدمات  •

 برنامهريزی مراسم خاكسپاری   •

 كاركنان   هزينه  يا  تشييع  خانه  تجهيزات  از  استفاده   •

 تدفين   يا   سپاری  آتش   هزينههای   •

 صدور و تأييد چندين گواهی فوت   به  مرتبط  های  هزينه   •

 هزينههای تكميلی الزم الپرداخت مربوط به قوانين يا احكام   •

 ذيربط   فدرال  يا  محلی  دولت 

 در  ،-19كوويد  به   مربوط   تدفين   هزينههای  مساعدت  طرح   •

 سپاری  آتش  يا  تدفين  و  خاكسپاری   مراسم  به  مربوط   هزينههای 

 كرد   خواهد كمک 

 متوفی   شناسايی  برای   نفر  دو  حداكثر  نقل  و  حمل   •

 بقايا   انتقال   •

 متوفی  خاكستر  كوزه   يا  تابوت    •

 متوفی   خاكستر  كوزه  طاقچهگاه  يا  مقبره   •

 عمودی   يا  افقی  مزار   سنگ   •

 

 

 .  assistance-https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral  بيشتر  اطالعات   كسب  برای 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance?ACSTrackingID=USCDC_1377-DM55652&ACSTrackingLabel=Friday%20Update%3A%20April%2023%2C%202021&deliveryName=DM55652

