ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری و اداره ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ  ،NYCطرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺗدﻓﯾن
ﮐووﯾد ،19-ھداﯾت در ﻣﺳﯾر اﺧذ ﮔواھﯽ ﻓوت
ﭼطور ﺑرای طرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻣراﺳم ﺗرﺣﯾم ﮐووﯾد 19-ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗﺎﻧون ﻓدرال ﻣدﯾرﯾت اﺿطراری ) Federal
 (Emergency Management Act, FEMAﯾﺎ طرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺗدﻓﯾن ﮐووﯾد 19-ﺗﺣت ﭘوﺷش اداره ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ) NYC (Human Resource Administration, HRAدرﺧواﺳت اراﺋﮫ دھم؟
• ﺟﮭت اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑرای طرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﻣراﺳم ﺗرﺣﯾم  ،FEMA COVID-19ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
• ﺟﮭت اراﺋﮫ درﺧواﺳت ﺑرای طرح ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺗدﻓﯾن  ،NYC HRA COVID-19ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
.www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﮔواھﯽ ﻓوﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﮐﻧم ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده ﻋﻠت ﻣرگ ﻓردی ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در  NYCﻓوت ﮐرده اﺳت؟
اداره ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ) NYCاداره ﺑﮭداﺷت ) ،NYCﺑرای ﻣرگھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در  NYCرخ ﻣﯽدھد )ﯾﻌﻧﯽ ﺑراﻧﮑس،
ﺑروﮐﻠﯾن ،ﻣﻧﮭﺗن ،ﮐوﺋﯾﻧز و ﺟزﯾره اﺳﺗﺎﺗن( ،ﮔواھﯽ ﻓوت ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣرگ ﺷﺧﺻﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ﮔزارش
ﺷده و ﭘروﻧده ﺗوﺳط اداره ﺑﮭداﺷت  NYCﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﮔواھﯽھﺎی ﻓوت ﻣوﺟود ﺧواھﻧد ﺑود.
اﮔر ﯾﮏ ﻣرﮐز اﺟرای اﻣور ﺗرﺣﯾم و ﺗدﻓﯾن ﻧﯾز در اﯾن روﻧد ﺣﺿور دارد ،ﺳرﯾﻊﺗرﯾن روش ﺑرای اﺧذ ﮔواھﯽ ﻓوت ،اراﺋﮫ
درﺧواﺳت و ﺳﻔﺎرش آن ﺑﮫ ﻣدﯾر اﯾن ﻣرﮐز اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﻣور ﺗرﺣﯾم و ﺗدﻓﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐرده .ﻣدﯾر ﻣرﮐز اﺟرای
اﻣور ﺗرﺣﯾم و ﺗدﻓﯾن ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﭘس از ﻣرگ ﺷﺧص ﻣورد ﻧظر ،ﮔواھﯽ ﻣرگ وی را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳﻔﺎرش دھد.
اﮔر ﯾﮏ ﻣرﮐز اﺟرای اﻣور ﺗرﺣﯾم و ﺗدﻓﯾن ھﻧوز در اﯾن روﻧد ﺣﺿور ﻧدارد ﯾﺎ اﮔر ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﻣدﯾر اﯾن ﻣرﮐز
درﺧواﺳت و ﺳﻔﺎرش ﮔواھﯽ ﻓوت را ﻣطرح ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ﻧﯾز درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.vitalchek.com :
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره درﺧواﺳت ﮔواھﯽ ﻓوت ،ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﮔواھﯽھﺎی ﻓوت اداره ﺑﮭداﺷت  NYCﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.
ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﻖ درﺧواﺳت ﮔواھﯽ ﻓوﺗﯽ را دارد ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده ﻋﻠت ﻣرگ ﺑﺎﺷد؟
ﻓﻘط اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﺳﺑتھﺎی زﯾر را ﺑﺎ ﻣﺗوﻓﯽ دارﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد ھم ﮔواھﯽ ﻓوت و ھم ﮔواھﯽ ﻋﻠت ﻣرگ را درﺧواﺳت ﮐﻧد :ھﻣﺳر؛
ﺷرﯾﮏ ﻗﺎﻧوﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ،واﻟدﯾن؛ ﻓرزﻧد؛ ﺧواھر ﯾﺎ ﺑرادر؛ ﭘدرﺑزرگ ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑزرگ؛ ﻧوه؛ ﺧﺑررﺳﺎن ذﮐر ﺷده در ﮔواھﯽ؛
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾﮑر ﻣﺗوﻓﯽ اﺳت
ھزﯾﻧﮫ اﺧذ ﮔواھﯽ ﻓوت ﭼﻘدر اﺳت؟
ھر ﻧﺳﺧﮫ از ﮔواھﯽ 15 ،دﻻر ھزﯾﻧﮫ دارد .در ﺻورت درﺧواﺳت ﮔواھﯽ ﻓوت ﺑﮫ ﺻورت آﻧﻼﯾن ،ھزﯾﻧﮫھﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﻋﻣﺎل
ﺧواھﻧد ﺷد.
آﯾﺎ ﮐﭘﯽ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓوت را درﯾﺎﻓت ﺧواھم ﮐرد؟
ﺑﻠﮫ .اداره ﺑﮭداﺷت  NYCﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده از ﻧﺳﺧﮫ اﺻل ﮔواھﯽ ﻓوت را ﺻﺎدر ﺧواھد ﮐرد .ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻓوت ﺗﺻدﯾﻖ
ﺷده  NYCﺷﺎﻣل وﯾژﮔﯽھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﺗﻌددی اﺳت ﺗﺎ اﺻﺎﻟت ﮔواھﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .اﮔر ﺻﻼﺣﯾت درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽ ﻋﻠت ﻣرگ
را دارﯾد )ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﻓوق ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( ،ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ »ﮔواھﯽ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ« ھم درﯾﺎﻓت ﺧواھﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده
ﻋﻠت ﻣرگ اﺳت .اﯾن ﺳﻧد ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﺎوی ﻧﺎم ﻣﺗوﻓﯽ ،و ﺷﻣﺎره ﮔواھﯽ ﻓوت اﺳت و روی ﮐﺎﻏذ ﻣﺧﺻوص اوراق ﺑﮭﺎدار ﭼﺎپ
ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﻋﻠت ﻣرگ در ﮔواھﯽ ﻓوت ﻗﯾد ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم ﻋﻠت ﻣرگ را درﺧواﺳت ﮐﻧم؟
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ﻟطﻔﺎ ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺧواﺳت ﺻدور ﮔواھﯽ ﻓوت را ﻣﯽدھﯾد ،ﮔواھﯽ ﻋﻠت ﻣرگ را ﻧﯾز درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
آﯾﺎ درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽ ﻋﻠت ﻣرگ ،ھزﯾﻧﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫای دارد؟
ﺧﯾر .ھﯾﭻ ھزﯾﻧﮫ دﯾﮕری ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮔواھﯽ ﻋﻠت ﻣرگ وﺟود ﻧدارد.
اﮔر ﻋﻠت ﻣرگ »در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ« ﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
اﮔر ﻋﻠت ﻣرگ »در ﺣﺎل ﺑررﺳﯽ« ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮔواھﯽ ﻓوت را ظرف ﻣدت ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﺻل ﮔواھﯽ ﻓوت
ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور در ﭘﺎﯾﯾن ﮔواھﯽ ﻓوت ذﮐر ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻓوت ﺟدﯾد را ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده ﻋﻠت ﻣرگ ﺑﺎﺷد؛ اﯾن ﮔواھﯽ زودﺗر از ﺗﻌوﯾض ﮔواھﯽ ﻓوت ﺑﮫ دﺳت ﺷﻣﺎ ﺧواھد رﺳﯾد.
ﭼرا وﻗﺗﯽ ﻓردی ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐووﯾد 19-ﻓوت ﮐرده اﺳت ،ﮔواھﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻋﻠت ﻓوت ،دﻻﯾل طﺑﯾﻌﯽ ﺑوده اﺳت؟
در آورﯾل  ،2020ﻣرﮐز ﮐﻧﺗرل و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ﺗﺷﺧﯾص داد ﮐﮫ در ﺻورت ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔوﻧت ﮐووﯾد ،19-ﻧﺣوه
ﻣرگ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ھﻣﯾﺷﮫ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
اﮔر ﻋﻠت ﻣرگ ،ﮐووﯾد 19-ذﮐر ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھم؟
ﺷﻣﺎ اﺑﺗدا ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾر دادن ﻋﻠت ﻓﻌﻠﯽ ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده ﮐووﯾد 19-ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﯾﺎ دﻟﯾل
ﺳﮭﯾم در ﻣرگ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣرﮐز ﭘزﺷﮑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻓرد ﺧﺑررﺳﺎن ﻟﯾﺳت ﺷده در
ﮔواھﯽ ﻓوت ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ ﻓردی ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻌﯾﯾن وﺿﻌﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﯾﮑر ﻣﺗوﻓﯽ را ﺑر ﻋﮭده دارد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر
اﺻﻼح دﻟﯾل ﻣرگ ﺑﮫ اداره ﺑﮭداﺷت  NYCاراﺋﮫ دھﯾد .ﺑرای آﮔﺎھﯽ از دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اراﺋﮫ دھﯾد،
ﺑﮫ ﺻﻔﺣﮫ اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺻدﯾﻖ ﺷده اداره ﺑﮭداﺷت  ،NYCﺑﺧش ﺳواﻻت ﻣﺗداول ،ﻗﺳﻣت » What is the process
»?)to correct a death certificateروﻧد اﺻﻼح ﯾﮏ ﮔواھﯽ ﻣرگ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت اﺳت؟( ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
در ﺻورت ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط اﻣﮑﺎن دارد اداره ﺑﮭداﺷت  NYCاﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد.
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