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الجنازة، یجب أن ألن تكون مؤھالً للحصول على مساعدة في  
 :تستوفي ھذه الشروط 

یجب أن تكون الوفاة قد حدثت في الوالیات المتحدة ، بما   •
 .في ذلك أراضي الوالیات المتحدة ومقاطعة كولومبیا

یجب أن تشیر شھادة الوفاة إلى أن الوفاة كانت منسوبة   •
 19إلى أو بسبب كوفید 

یجب أن یكون مقدم الطلب مواطنًا أمریكیًا أو غیر مواطن   •
 2020ینایر   20أو أجنبي مؤھل تكبد نفقات الجنازة بعد 

ال یشترط أن یكون الشخص المتوفى مواطنًا أمریكیًا أو   •
 .غیر مواطن أو أجنبي مؤھل

 

 ؟ما ھي المعلومات التي أحتاج إلى تقدیمھا إلى منظمھ (فیما الفدرالیھ) 
 :لتقدیم طلب للحصول على مساعدة ، ستحتاج إلى المعلومات التالیة

 .اسمك ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ المیالد والعنوان البریدي وأرقام ھواتف االتصال •
 .شخص متوفى االسم ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ المیالد لكل •
 .الموقع أو العنوان الذي توفي فیھ الشخص المتوفى •
الوثائق واإلیصاالت الخاصة بأي مساعدة تم تلقیھا بالفعل من مصادر أخرى ، بما في ذلك تأمین الدفن أو الجنازة أو التبرعات   •

 .أو الوكاالت التطوعیة أو البرامج الحكومیة األخرى أو المنظمات غیر الھادفة للربح
ا كنت أنت اوشخص آخر تحملت مصاریف جنازة نفس الشخص المتوفى( األفراد) ، یمكنك أیضا تقدیم ھذا الشخص كمقدم  إذ •

 تضمین اسمھ ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ المیالد على االستماره  -مشارك 
 

 یمكنك أیًضا زیارتنا عبر 
اإلنترنت على   

FEMA.gov/disasters/coro
navirus/economic/funera

l-assistance.   یتم توفیر
المعلومات بعدة لغات عبر الھاتف 

 والموقع اإللكتروني 

 )  في حزن ساحق للعدید من العائالت 19تسبب وباء (كوفید 
في منظمھ (فیما الفدرالیھ) ، مھمتنا ھي مساعدة الناس قبل 
وأثناء وبعد الكوارث. نحن ملتزمون بالمساعدة في تخفیف 

 .بعض الضغوط المالیة والعبء الناجم عن الفیروس

 

ین للتعرف على الشخص المتوفى ، أو نقل تتضمن أمثلة النفقات المؤھلة لخدمات الجنازة والدفن أو الحرق النقل لما یصل إلى شخص
الرفات ، أو النعش أو الجرة ، أو قطعة أرض الدفن أو مكان حرق الجثث ، أو عالمة أو شاھد القبر أو خدمات اإلكلیروس أو  

التكالیف  المسؤول ، وترتیب مراسم الجنازة ، واستخدام معدات الجنازة المنزلیة أو الموظفین ، وتكالیف حرق الجثث أو الدفن و
 .المرتبطة بإصدار شھادات وفاة متعددة

 

 ما ھي النفقات المؤھلة لالسترداد؟

 

ھي المنظمھ التي ستقدم المساعدة المالیة   فیما الفدرالیھ
  20التي تم تكبدھا بعد  19لنفقات الجنازة المتعلقة  كوفید  

 2020ینایر 

 

 كیف یمكنني التقدم بطلب للحصول على ھذه المساعدة؟

 COVID-19 اتصل بخط المساعدة الجنائزي 
 على الرقم FEMA الخاص بـمنظمھ

 1-844-684-6333 
 ) 7585-462-800(برقیاً:  

 مساءً   9صباًحا حتى   9من الساعة  
 بالتوقیت الشرقي ، من االثنین إلى   

 .الجمعة وابدأ عملیة التقدیم
 

 بعد طلبك ، یمكنك البدء في إرسال 
 الوثائق عبر اإلنترنت من خالل 
 ، Disasterassistance.gov 

 . 3452-261-855عن طریق الفاكس 
 :یمكن أیًضا إرسال المستندات بالبرید إلى 

 ) مساعده الجنازه19كرونا فایروس (كوفید  
P.O. Box 10001 

  ,MD, 2078 ھیاتسفیل
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