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  في   COVID-19  بسبب  الجنازة  نفقات  یتكبدون  الذین  واألشخاص  للعائالت  اآلن  كنَ    م َ    ی  2021  لعام   األمریكیة  اإلنقاذ   خطة  قانون   تشریع  إن 

 عام

 .الجنازة  في  مساعدة  على  للحصول  التقدم  على  القدرة  یتجاوز  وما  2021
 

 :األھلیة 
 

 التقدیم  یمكنھ  نَ     م َ   التقدیم  یمكنھ  ال  نَ     م َ  

 الیس مواطن    بالغ  شخص  نیابة عن  القاصر التقدم  للطفل  یمكن  ال   •

 .مؤھل  أجنبي أو  األمریكیة  األراضي  من  امواطن    أو 

في   قانوني  بشكل  الموجودین  األجانب  من  فئات  عدة  ھناك   •

الوالیات المتحدة غیر المؤھلین للحصول على مساعدة برنامج 

لألفراد والوحدات  (FEMA)الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ 

 وتشمل على سبیل  .المعیشیة، بما في ذلك المساعدة في الجنازة

  o :الحصر   ال  المثال

 حاملو التأشیرات السیاحیة المؤقتة

o   األجانب   الطالب 

o   المؤقت  العمل   تأشیرة  حاملو 

o   میكرونیزیا   والیات  مواطني  مثل  المعتادون  المقیمون 

 مارشال  جزر  وجمھوریة  وباالو، الموحدة،  

 ذلك   في  بما  المتحدة،  الوالیات  في  حدثت  قد   الوفاة  تكون  أن  یجب   •

 .كولومبیا  ومقاطعة  األمریكیةاألراضي  

 أو   مباشر  بشكل  سبتن    الوفاة  أن  إلى الوفاة  شھادة  تشیر  أن  یجب   •

 COVID-19.  إلى  مباشر  غیر 

 األراضي  مواطنو  أو  اأمریكی    امواطن    الطلب  مقدم  یكون  أن  یجب   •

 ینایر   20  بعد   الجنازة  نفقات   تكبد   مؤھل  أجنبي  أو  األمریكیة 

.2020 

 أو  ا أمریكی    امواطن    المتوفى  الشخص  یكون  أن  شرط  ھناك  لیس   •

 .مؤھال    اأجنبی    أو  األمریكیة  األراضي  من  مواطن 

 
 :التقدیم  كیفیة 

 جنازة  في  المساعدة  خط  برقم   االتصال  طریق  عن  الھاتف  عبر   التقدیم  المتقدمین  على  یجب  2021.  أبریل  12  في  الطلبات  تلقي   یبدأ   •

19-:COVID  اإلنترنت  عبر  طلبات  أي  قبول  یتم  لن  800.-462-7585  :برقیا    |  844-684-6333  :الرقم  على. 

 الشرقي  التوقیت  .ءَ    مسا  9  حتى  صباحا  9  الساعة  من  الجمعة،  إلى  االثنین  من  :العمل  ساعات   •

 .الجنازة  نفقات  تكبد   قد  ویكون  –  شركة  ولیس  -  فرد ا  المتقدم  الشخص  یكون  أن  یجب  األسرة؛  عن  نیابة  للتقدیم مؤھلة  غیر  الجنائز  دور   •

 أو /و  بالمنزل  أضرار  عن  (FEMA)  الطوارئ  إلدارة  الفیدرالیة  الوكالة  مساعدة  على  للحصول  راَ    مؤخ  تقدموا  الذین   الطلبات  لمقدمي  یمكن   •

 بطلب   التقدم   ،2020  ینایر  20  بعد   COVID-19  إلى  المنسوبة  للوفاة  جنازة  نفقات  أیضا  لدیھم  وكان  ما،  كارثة  من  الشخصیة  الممتلكات 

 .منفصل  طلب  تقدیم  سیشترط  COVID-19.  جنازة   في  مساعدة  على  للحصول 

 

 :المالیة   المساعدة 

 .المتوفین  األشخاص  من  للعدید  الجنازة  نفقات  أو   المساعدة   المتقدمون  یتلقى  قد    •

 .كولومبیا  مقاطعة  أو  إقلیم أو  والیة   لكل  طلب  لكل   دوالر  35500  أقصى  وبحد   جنازة  لكل  أقصى كحد   دوالر  9000  على  المساعدة  تقتصر   •

فقط لكل شخص   واحد   طلب  لمقدم  COVID-19  في جنازة  المساعدة  (FEMA)إلدارة الطوارئ   الفیدرالیةستقدم الوكالة   عام،  بشكل   •

الفیدرالیة إلدارة    الوكالة  ستعمل .متوفى  لشخص واحد   الجنازة  في نفقات  األشخاص قد یكونون قد ساھموا  من   العدید   أن  نحن ندرك  متوفى

 على  اسمھم  یظھر  ال  عندما  الجنازة  لنفقات  متعددة  إیصاالت  یقدمون  الذین  وأولئك  المواقف  ھذه  في  المتقدمین  مع  (FEMA)  الطوارئ

 .اإلیصال 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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 :المغطاة  الجنازة  مصاریف 

 الرسمیة  الخدمات  أو  الدین  رجال  خدمات   •

 الجنازة   ترتیب مراسم   •

 الموظفین  أو  الجنائزي  المنزل  معدات  استخدام   •

 الدفن  أو  الجثث  تكالیف حرق   •

 واعتمادھا   متعددة   وفاة   شھادات  بإصدار  المرتبطة  التكالیف   •

 حكومیة  مراسیم  أو قوانین  أي  تفرضھا  التي  اإلضافیة  النفقات   •
 بھا  معمول  حكومیة  أو  محلیة 

 خدمات  نفقات  في  COVID-19  جنازة   في  المساعدة  ستساعد    •

 الجثث  حرق  أو  والدفنالجنازة  

 المتوفى  على  للتعرف  شخصین  إلى  یصل  عدد   نقل   •

 الرفات   نقل   •

 الرماد  جرة  أو  النعش   •

 الجثث   حرق  مكان  أو الدفن  مكان   •

 القبر  شاھد   أو   عالمة   •

 
 assistance-https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral  :المعلومات،  من  المزید   على  للحصول

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.fema.gov/disaster/coronavirus/economic/funeral-assistance

