ﻓﯿﮉرل اﯾﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻨﺠﻤﻨﭧ اﯾﮑﭧ اﺗﮯ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ دی ﮨﯿﻮﻣﻦ
رﯾﺴﻮرس اﯾﮉﻣﻨﺴﮣﺮﯾﺸﻦ  COVID-19ﺗﺪﻓﯿﻦ وچ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻮت دے
ﺳﺮﮢﯿﻔﮑﯿﭧ ﺗﯿﮑﺮ رﮨﻨﻤﺎﺋﯽ دا ﻋﻤﻞ
ﻣﯿﮟ ﻓﯿﮉرل اﯾﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻨﺠﻤﻨﭧ اﯾﮑﭧ )(Federal Emergency Management Act, FEMA
 COVID-19ﺟﻨﺎزے وچ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ ﮨﯿﻮﻣﻦ رﯾﺴﻮرس اﯾﮉﻣﻨﺴﮣﺮﯾﺸﻦ (Human
 Resource Administration, HRA) COVID-19دے ﺗﺪﻓﯿﻦ وچ ﻣﻌﺎوﻧﺖ دے ﭘﺮوﮔﺮاﻣﺰ ﻟﺌﯽ ﮐﯿﺪاں
درﺧﻮاﺳﺖ دواں؟
•  FEMA COVID-19ﺟﻨﺎزے وچ ﻣﻌﺎوت دے ﭘﺮوﮔﺮام وچ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﻟﺌﯽ،
 fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistanceﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو۔
• ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ  HRA COVID-19دے ﺗﺪﻓﯿﻦ وچ ﻣﻌﺎوﻧﺖ دے ﭘﺮوﮔﺮام وچ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﻟﺌﯽ،
 www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.pageﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو۔
ﻣﯿﮟ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻧﻮں ﮐﯿﺪاں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮاں ﺟﯿﮩﮍا ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ وچ ﻣﺮن آﻟﮯ دے ﻣﺮن دا
ﮐﺎرن ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدا ﮨﻮوے؟
ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ اﺗﮯ ذﮨﻨﯽ ﺣﻔﻈﺎن ﺻﺤﺖ )ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ( اوﻧﮩﺎں اﻣﻮات ﻟﺌﯽ ﻣﻮت
دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﮣﺲ ﺟﺎری ﮐﺮدا اے ﺟﯿﮩﮍﯾﺎں ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ )ﺑﺮوﻧﮑﺲ ،ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ ،ﻣﯿﻨﮩﮣﻦ ،ﮐﻮﺋﯿﻨﺰ ،اﺗﮯ اﺳﮣﯿﮣﻦ آﺋﯽ
ﻟﯿﻨﮉ( وچ ﮨﻮﯾﺎں ﮨﻮن۔ اک واری ﻣﯿﮉﯾﮑﻞ ادارے وﻟﻮں ﮐﺴﮯ ﺑﻨﺪے دی ﻣﻮت دی رﭘﻮرٹ ﮨﻮ ﺟﺎوے اﺗﮯ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ
ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ وﻟﻮں ﮐﯿﺲ رﺟﺴﮣﺮ ﮨﻮ ﺟﺎوے ﺗﮯ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﮣﺲ دﺳﺘﯿﺎب ﮨﻮن ﮔﮯ۔
ﺟﮯ ﺟﻨﺎزے آﻻ ﮨﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮوے ،ﺗﮯ ﻣﻮت دا ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮن دا ﺳﺐ ﺗﻮں ﺗﯿﺰ راه اﯾﮩﻨﻮں ﺟﻨﺎزے دے
ڈاﺋﺮﯾﮑﮣﺮ ﮐﻮﻟﻮں آرڈر ﮐﺮﻧﺎ اے ﺟﯿﻨﮯ ﺟﻨﺎزے دے اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت ﮐﯿﺘﮯ ﮨﻮن۔ ﺟﻨﺎزے دا ڈاﺋﺮﯾﮑﮣﺮ ﺗﮩﺎڈے ﻟﺌﯽ ﮐﺴﮯ ﺑﻨﺪے
دی ﻣﻮت دے دو ورﯾﺎں ﺑﻌﺪ ﺗﯿﮑﺮ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﮣﺲ آرڈر ﮐﺮ ﺳﮑﺪا اے۔
ﺟﮯ ﺟﻨﺎزے آﻻ ﮨﻮم ﮨﻠﮯ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮩﯿﮟ ﮨﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﺟﮯ ﺗُﺴﯽ ﺟﻨﺎزے دے ڈاﺋﺮﯾﮑﮣﺮ ﮐﻮﻟﻮں ﻣﻮت دا ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﺣﺎﺻﻞ
ﮐﺮن ﺗﻮں ﻗﺎﺻﺮ او ،ﺗﮯ ﺗُﺴﯽ اﯾﮩﻨﻮں  vitalchek.comﺗﮯ آن ﻻﺋﻦ آرڈر ﮐﺮ ﺳﮑﺪے او۔ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻧﻮں
آرڈر ﮐﺮن ﺑﺎرے ﮨﻮر ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻟﺌﯽ ﻧﯿﺮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ دے ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ دے ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﮣﺲ دے وﯾﺐ ﺻﻔﺤﮯ
ﻧﻮں ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو۔
ﻣﻮت دا ﮐﺎرن ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدے ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دی درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﻟﺌﯽ ﮐﻮن اﮨﻞ اے؟
ﻣﺮن آﻟﮯ دے ﺻﺮف ﮨﯿﮣﮭﺎں درج رﺷﺘﮯ دار ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ اﺗﮯ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن دوواں ﻟﺌﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮ
ﺳﮑﺪے ﻧﯿﮟ :ﺷﺮﯾﮏ ﺣﯿﺎت؛ ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﺳﺎﺗﮭﯽ؛ ﻣﺎں ﮨﮯ؛ ﺑﺎل؛ ﺑﮭﯿﻦ ﺑﮭﺮا؛ دادا/دادی؛ ﭘﻮﺗﺎ/ﭘﻮﺗﯽ؛ ﺳﺮﮢﯿﻔﮑﯿﭧ ﺗﮯ
درج ﺟﺎﻧﮑﺎری دﯾﻦ آﻻ ﺑﻨﺪه؛ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮن ﻟﺌﯽ ذﻣہ وار ﺑﻨﺪه
ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دی ﻓﯿﺲ ﮐﯿﯽ اے؟
ﮨﺮ ﺳﻨﺪﯾﺎﻓﺘہ ﮐﺎﭘﯽ دی ﻻﮔﺖ  $15اے۔ ﻣﻮت دا ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ آن ﻻﺋﻦ آرڈر ﮐﺮدﯾﺎں اﺿﺎﻓﯽ ﻓﯿﺲ ﻻﮔﻮ ﮨﻮﻧﺪی اے۔
ﮐﯿﯽ ﻣﯿﮟ ﻣﻮت دے رﯾﮑﺎرڈ دی ﺳﻨﺪﯾﺎﻓﺘہ ﮐﺎﭘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮاں ﮔﺎ؟
ﺟﯽ ،ﮨﺎں ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ اﺻﻞ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دی اک ﺳﻨﺪﯾﺎﻓﺘہ ﮐﺎﭘﯽ ﺟﺎری ﮐﺮے ﮔﺎ۔ ﯾﻘﯿﻨﯽ
ﺑﻨﺎون ﻟﺌﯽ ﮐہ ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻣﺴﺘﻨﺪ اے ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ دے ﺳﻨﺪﯾﺎﻓﺘہ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ وچ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻔﺎظﺘﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻮن ﮔﯿﺎں۔ ﺟﮯ ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دا ﮐﺎرن ﺟﺎﻧﻦ ﻟﺌﯽ اﮨﻞ او )اوﺗﮯ وﯾﮑﮭﻮ( ،ﺗﮯ ﺗُﺴﯽ "زاردراﻧہ طﺒﯽ
رﭘﻮرٹ" وی ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮو ﮔﮯ ﺟﯿﮩﮍی ﻣﻮت دا ﮐﺎرن ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدی ﮨﻮوے ﮔﯽ۔ اﯾﮩہ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﺮن آﻟﮯدا ﻧﺎں ،ﻣﻮت دے
ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دا ﻧﻤﺒﺮ وی ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدا اے اﺗﮯ اک ﺑﺎﻧﮉ ﭘﯿﭙﺮ ﺗﮯ ﭘﺮﻧﭧ ﺷﺪه ﮨﻮﻧﺪا اے۔
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ﺟﮯ ﻣﻮت دا ﮐﺎرن ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﺗﮯ درج ﻧﮩﯿﮟ ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن دی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﯿﺪاں
ﮐﺮاں؟
ﻣﯿﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮ ﮐﮯ ﺟﯿﺪوں ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻧﻮں آرڈر ﮐﺮو ﺗﮯ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن دی وی درﺧﻮاﺳﺖ دوو۔
ﮐﯿﯽ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن دی ﮐﻮﺋﯽ وﮐﮭﺮی ﻓﯿﺲ اے؟
ﻧﮩﯿﮟ۔ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن دی ﮐﻮﺋﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﻓﯿﺲ ﻧﮩﯿﮟ اے۔
ﺟﮯ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن ﺗﮯ "زﯾﺮ اﻟﺘﻮاء" ظﺎﮨﺮ ﮨﻮ رﮨﯿﺎ ﮨﻮوے ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﯽ ﮐﺮاں؟
ﺟﮯ ﻣﻮت دے ﮐﺎرن ﺗﮯ "زﯾﺮ اﻟﺘﻮاء" ظﺎﮨﺮ ﮨﻮ رﮨﯿﺎ ﮨﻮوے ،ﺗﮯ ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دے اﺻﻠﯽ ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دی ﺟﺎری ﮐﺮده
ﺗﺮﯾﺦ دے ﺗﯿﻦ ﻣﮩﯿﻨﯿﺎں وچ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻧﻮں ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮا ﺳﮑﺪے او۔ ﺟﺎری ﮐﺮن دی ﺗﺮﯾﺦ ﻣﻮت دے
ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دے ﺑﺎﻟﮑﻞ ﺗﮭﻠﮯ درج ﮨﻮﻧﺪی اے۔ ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دا ﮐﺎرن ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدے اک ﻧﻮﯾﮟ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
ﻧﻮں وی آن ﻻﺋﻦ آرڈر ﮐﺮ ﺳﮑﺪے او ،ﺟﯿﮩﮍا ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﻧﻮں ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮن ﺗﻮں ﭘﮩﻼں ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮ ﻟﻮو
ﮔﮯ۔
ﺟﮯ ﺑﻨﺪه  COVID-19ﺗﻮں ﻣﺮﯾﺎ اے ﺗﮯ ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﮐﯿﻮں ظﺎﮨﺮ ﮐﺮدا اے ﻣﻮت دے ﻓﻄﺮی ﮐﺎرن ﺳﻦ؟
اﭘﺮﯾﻞ  2020وچ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎں دے ﮐﻨﮣﺮول اﺗﮯ روک ﺗﮭﺎم دے ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮯ اﯾﮩہ طﮯ ﮐﯿﺘﺎ ﮐہ  COVID-19دے اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ
دے ﮐﺎرن ﮨﻮن آﻟﯽ ﻣﻮت دی ﺻﻮرت وچ ،ﻣﻮت دی ﻧﻮﻋﯿﺖ ﮨﻤﯿﺸہ ﻓﻄﺮی ﮨﻮوے ﮔﺎ۔
ﺟﮯ ﻣﻮت دا ﮐﺎرن  COVID-19ظﺎﮨﺮ ﻧﮩﯿﮟ ﮐﺮدا ﺗﮯ ﻣﯿﮟ ﮐﯿﯽ ﮐﺮاں؟
ﻣﺮن دے ﻣﻮﺟﻮده ﮐﺎرن ﻧﻮں  COVID-19ﺑﻄﻮر ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺎرن ﯾﺎ ﻣﻮت وچ ﺣﺼہ ﻟﯿﻦ آﻟﮯ ﮐﺎرن دے طﻮر ﺗﮯ ظﺎﮨﺮ ﮐﺮن
ﺑﺎرے ﺟﺎﻧﮑﺎری ﻟﺌﯽ ﭘﮩﻼں ﺗﮩﺎﻧﻮں طﺒﯽ ﭘﯿﺸہ ور ﯾﺎ طﺒﯽ ﺳﮩﻮﻟﺖ ﻧﺎل راﺑﻄہ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮨﯿﺪا اے ﺟﯿﻨﮯ ﻣﻮت دی
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯿﺘﯽ اے۔ ﺟﮯ ﺗُﺴﯽ ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ ﺗﮯ درج ﺟﺎﻧﮑﺎری دﯾﻦ آﻟﮯ ﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺮن آﻟﮯ ﺑﻨﺪے او ﺗﮯ
ﺗُﺴﯽ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺷﮩﺮ ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ ﻧﻮں ﻣﻮت دے ﮐﺎرن وچ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮن ﻟﺌﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮوا ﺳﮑﺪے او۔
اﮐﺜﺮ ﭘﭽﮭﮯ ﺟﺎن آﻟﮯ ﺳﻮال)“What is the process to correct a death certificate?” ،ﻣﻮت دے ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ
دی درﺳﺘﮕﯽ دا ﻋﻤﻞ ﮐﯿﯽ اے؟( وچ ،ﺗﮩﺎﻧﻮں ﮐﯿﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮواﻧﺎ اے ﺗﮯ ﮨﺪاﯾﺘﺎں ﻟﺌﯽ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ دے
ﺳﺮﮢﯿﻔﯿﮑﯿﭧ دی درﺳﺘﮕﯿﺎں دے وﯾﺐ ﺻﻔﺤﮯ ﻧﻮں ﻣﻼﺣﻈہ ﮐﺮو
 NYCﻣﺤﮑﻤہ ﺻﺤﺖ ﺣﺎﻻت ﺑﺪﻟﻦ دے ﻧﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎں ﺑﺪل ﺳﮑﺪا اے۔
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