
 

 ما ھي المعلومات الالزم تقدیمھا لوكالة  FEMA؟ 
:FEMA یرجى تھیئة المعلومات التالیة قبل  االتصال بوكالة 

 .أسمك، رقم الضمان االجتماعي، تاریخ المیالد، عنوانك البریدي  ورقم الھاتف لالتصال بك •
 .سم ورقم الضمان االجتماعي وتاریخ میالد الشخص المتوفي •
 . الموقع أو العنوان الذي  حصلت بھ الوفاة •
  الوثائق واالیصاالت الخاصة بأي  مساعدات تم أستالمھا من مصادر أخرى، بما في ذلك  شركات التأمین لنفقات الدفن والجنازة، •

 .الُمنح، مساعدات مالیة من الوكاالت التطوعیة، أو البرامج الحكومیة أو المؤسسات األخرى 
 )األفراد( إذا كان ھناك أي  شخص آخر غیرك قد تكبد نفقات الجنازة للفرد )مشاركین(  اسم ومعلومات  أي  مقدم مشارك في الطلب •

 . المتوفي
 

 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 

ملتزمون بالمساعدة في تخفیف وأثناء وبعد الكوارث. نحن  
 .بعض الضغوط المالیة والعبء الناجم عن الفیروس

 

 نفقات النقل للتعرف على الشخص المتوفى  •
 نقل الرفات  •
 مكان الدفن أو إحراق الجثث  •

 

للسداد؟ المؤھلة النفقات ھي ما  
 :أمثلة النفقات المؤھلة للسداد، على سبیل المثال ال الحصرقد تشمل 

 

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

 2020.ینایر 

 

 بطلب للحصول على ھذه المساعدة؟كیف یمكنني التقدم 

 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

 لكي تكون مؤھالً  للحصول على مساعدة مالیة لنفقات
 الجنازة، یجب  استیفاء الشروط التالیة :

 حدوث الوفاة داخل الوالیات المتحدة  . •
ً  أمریكیاً، أوغیر •  یجب أن یكون مقدم الطلب مواطنا

 مواطن أمریكي  أو أجنبي مؤھل قد تكبد نفقات جنازة بعد
 تاریخ 20 ینایر 2020.

ً  أو  • ً  أمریكیا  الیشترط أن یكون الشخص المتوفي مواطنا
 غیر مواطن أمریكي أو أجنبي مؤھل .

 یجب أن تشیر شھادة الوفاة إلى أن الوفاة نُسبت إلى أو •
 إذا حدثت الوفاة بین .COVID-19 أحد اسبابھا كان وباء

 وكانت شھادة الوفاة ال ،  2020 مایو  16ینایر و 20
 تضمین بیان موقع فیرجى COVID-19، تنسب الوفاة إلى

 من قبل المسؤول الُمعتمد لشھادة الوفاة أو الطبیب
 الشرعي أو الفاحص الطبي المحلي الذي  ینسب سبب

 . COVID-19الوفاة لداء 
 

 ) مساعده الجنازه19كرونا فایروس (كوفید 

 الحجر التذكاري   أو شاھد القبر •
 رجال الدین أو الخدمات الرسمیة •
 استخدام معدات  المنزل الجنائزي  أو الموظفین  •
 تكال�ف حرق الجثث أو الدفن •
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