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فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایکٹ اتے نیویارک شہر دی ہیومن  
تدفین وچ معاونت موت دے   COVID-19ریسورس ایڈمنسڻریشن 

 سرڻیفکیٹ تیکر رہنمائی دا عمل
 

 (Federal Emergency Management Act, FEMA)میں فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایکٹ
COVID-19  جنازے وچ معاونت یا نیویارک شہر ہیومن ریسورس ایڈمنسڻریشن (Human 

Resource Administration, HRA) COVID-19  دے تدفین وچ معاونت دے پروگرامز لئی کیداں
 درخواست دواں؟ 

• FEMA COVID-19 ت دین لئی،  جنازے وچ معاوت دے پروگرام وچ درخواس
assistance-fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral ۔ مالحظہ کرو 

دے تدفین وچ معاونت دے پروگرام وچ درخواست دین لئی،   HRA COVID-19نیویارک شہر  •
assistance.page-www1.nyc.gov/site/hra/help/burial  مالحظہ 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  

ہڻن، کوئینز، اتے اسڻیڻن آئی  دے سرڻیفیکیڻس جاری کردا اے جیہڑیاں نیویارک شہر (برونکس، بروکلین، مین
اک واری میڈیکل ادارے ولوں کسے بندے دی موت دی رپورٹ ہو جاوے اتے نیویارک شہر   لینڈ) وچ ہویاں ہون۔ 

  محکمہ صحت ولوں کیس رجسڻر ہو جاوے تے موت دے سرڻیفیکڻس دستیاب ہون گے۔ 
 

جے جنازے آال ہوم شامل ہووے، تے موت دا سرڻیفیکیٹ حاصل کرن دا سب توں تیز راه ایہنوں جنازے دے  
جنازے دا ڈائریکڻر تہاڈے لئی کسے بندے   ڈائریکڻر کولوں آرڈر کرنا اے جینے جنازے دے انتظامات کیتے ہون۔

  دی موت دے دو وریاں بعد تیکر موت دے سرڻیفیکیڻس آرڈر کر سکدا اے۔ 
 

جنازے آال ہوم ہلے شامل نہیں ہویا یا جے تُسی جنازے دے ڈائریکڻر کولوں موت دا سرڻیفیکیٹ حاصل    جے
موت دے سرڻیفیکیٹ نوں   تے آن الئن آرڈر کر سکدے او۔ vitalchek.comکرن توں قاصر او، تے تُسی ایہنوں 

  موت دے سرڻیفیکیڻس دے ویب صفحےیریارک شہر دے محکمہ صحت دے آرڈر کرن بارے ہور جانکاری لئی ن
 نوں مالحظہ 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  
شریک حیات؛ گھریلو ساتھی؛ ماں ہے؛ بال؛ بھین بھرا؛ دادا/دادی؛ پوتا/پوتی؛ سرڻیفکیٹ تے   سکدے نیں:

  جانکاری دین آال بنده؛ انتظام کرن لئی ذمہ وار بنده درج 
 

  موت دے سرڻیفیکیٹ دی فیس کیی اے؟
 موت دا سرڻیفیکیٹ آن الئن آرڈر کردیاں اضافی فیس الگو ہوندی اے۔  $ اے۔ 15ہر سندیافتہ کاپی دی الگت 

 
 کیی میں موت دے ریکارڈ دی سندیافتہ کاپی حاصل کراں گا؟ 

یقینی   صحت اصل موت دے سرڻیفیکیٹ دی اک سندیافتہ کاپی جاری کرے گا۔ نیویارک محکمہ   جی، ہاں
بناون لئی کہ سرڻیفیکیٹ مستند اے نیویارک شہر دے سندیافتہ موت دے سرڻیفیکیٹ وچ متعدد حفاظتی  

"زاردرانہ طبی  جے تُسی موت دا کارن جانن لئی اہل او (اوتے ویکھو)، تے تُسی  خصوصیات شامل ہون گیاں۔ 
ایہہ دستاویز مرن آلےدا ناں، موت دے   ی حاصل کرو گے جیہڑی موت دا کارن ظاہر کردی ہووے گی۔ و رپورٹ"

 سرڻیفیکیٹ دا نمبر وی ظاہر کردا اے اتے اک بانڈ پیپر تے پرنٹ شده ہوندا اے۔ 
 

https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://vitalchek.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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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 
جاری کرن دی تریخ موت دے   را سکدے او۔ تریخ دے تین مہینیاں وچ موت دے سرڻیفیکیٹ نوں تبدیل ک

تُسی موت دا کارن ظاہر کردے اک نویں موت دے سرڻیفیکیٹ  سرڻیفیکیٹ دے بالکل تھلے درج ہوندی اے۔
نوں وی آن الئن آرڈر کر سکدے او، جیہڑا تُسی موت دے سرڻیفیکیٹ نوں تبدیل کرن توں پہالں حاصل کر لوو  

 گے۔ 
 

 تے سرڻیفیکیٹ کیوں ظاہر کردا اے موت دے فطری کارن سن؟ توں مریا اے  COVID-19جے بنده 
دے انفیکشن  COVID-19وچ، بیماریاں دے کنڻرول اتے روک تھام دے مراکز نے ایہہ طے کیتا کہ  2020اپریل 

 دے کارن ہون آلی موت دی صورت وچ، موت دی نوعیت ہمیشہ فطری ہووے گا۔ 
  

 میں کیی کراں؟ ظاہر نہیں کردا تے    COVID-19جے موت دا کارن 
بطور بنیادی کارن یا موت وچ حصہ لین آلے کارن دے طور تے ظاہر کرن   COVID-19مرن دے موجوده کارن نوں  

بارے جانکاری لئی پہالں تہانوں طبی پیشہ ور یا طبی سہولت نال رابطہ کرنا چاہیدا اے جینے موت دی  
جے تُسی موت دے سرڻیفیکیٹ تے درج جانکاری دین آلے یا انتظام کرن آلے بندے او تے  تصدیق کیتی اے۔ 

 تُسی نیویارک شہر محکمہ صحت نوں موت دے کارن وچ ترمیم کرن لئی درخواست جمع کروا سکدے او۔
یٹ  (موت دے سرڻیفیک ”?What is the process to correct a death certificate“اکثر پچھے جان آلے سوال، 

وچ، تہانوں کیی جمع کروانا اے تے ہدایتاں لئی نیویارک محکمہ صحت دے   دی درستگی دا عمل کیی اے؟)
 نوں مالحظہ کرو سرڻیفیکیٹ دی درستگیاں دے ویب صفحے 

 
 

NYC 4.11.21  نال سفارشاں بدل سکدا اے۔  محکمہ صحت حاالت بدلن دے 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
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