פעדעראלע עמערגענסי פאַ רוואַ לטונג אקט און  NYCהיומען ריסאורסעס
אדמיניסטראציע  COVID-19קבורה הילף טויט סערטיפיקיט נאַ וויגאַ ציע פּראָ צעס
וויאַ זוי קען איך אפלייען צו די פעדעראלע עמערגענסי פאַ רוואַ לטונג אקט (Federal Emergency
 Management Act, FEMA) COVID-19לויה אַ סיסטאַ נס אָ דער  NYCהיומען ריסאורסעס אדמיניסטראציע
 (Human Resource Administration, HRA) COVID-19קבורה הילף פראגראמען ?
• כדי זיך איינצוגעבן פֿאַ ר די  FEMA COVID-19לויה הילף פּראָ גראַ ם ,גיי צו
.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
• כדי זיך איינצוגעבן פֿאַ ר די  NYC HRA COVID-19קבירה הילף פראגראם ,גיי צו
.www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
ווי אַ זוי קען איך באַ קומען אַ טויט סערטיפיקיט וואָ ס ווייַזט די סיבה פון טויט פֿאַ ר עמעצר וואס איז געשטארבן אין
?NYC
די  NYCאפטיילונג פון געזונטהייט און גייסטישע היגיענע ) NYCהעלט דעפּאַ רטמענט( טוט אַ רויסגעבן טויט
סערטיפיקיטס פֿאַ ר טויטפעלער וואָ ס געשען אין  ,NYC (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queensאון Staten
 .(Islandטויט סערטיפיקיטס ווערן עוועילעביל איינמאל די מעדיצינישע פעסיליטי האָ ט געמאלדן דעם טויט פון אַ
מענטש און דער קעיס איז געווארען רעגיסטרירט דורך די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט.
אויב עס איז אריינגעמישט אַ לויה-היים ,איז די שנעלסטע וועג צו באַ קומען אַ טויט סערטיפיקיט עס צו באשטעלן
פון די לויה דירעקטאָ ר וואָ ס האָ ט געמאכט די לויה איינארדענונגען .די לויה דירעקטאָ ר קען באשטעלן טויט
סערטיפיקיטס פאר אייך ביז צוויי יאר נאָ ך דעם מענטש'ס טויט.
אויב אַ לויה-היים איז נאָ ך נישט אריינגעמישט ,אָ דער אויב איר זענט נישט ביכולת צו באשטעלן אַ טויט
סערטיפיקיט פון די לויה דירעקטאָ ר ,קענט איר עס אויך באשטעלן אָ נליין אויף  .vitalchek.comזעט די  NYCהעלט
דעפארטמענט וועב-פעי'ג פֿאַ ר טויט סערטיפיקיטס פֿאַ ר נאָ ך אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן באשטעלן אַ טויט סערטיפיקיט.
ווער איז בארעכטיגט צו בעטן אַ טויט סערטיפיקאט וואָ ס ווייזט די סיבה פון טויט?
בלויז די פאלגענדע באַ ציונגען צו די געשטאָ רבנעם קענען בעטן סיי די טויט סערטיפיקיט און אויך די סיבה פון טויט:
מאַ ן-וייב; היים פאַ רטנער; טאטע-מאמע; קינד; געשוויסטער; זיידע-באָ בע; אייניקל; אינפאָ רמאַ נט וואס שטייט אויף
די סערטיפיקיט; אפטרופס וואס איז אחראי צו צוטיילין די נכסים
וויפיל איז די פי )באצאָ לינג( פֿאַ ר אַ טויט סערטיפיקיט?
יעדער סערטיפייד קאָ פּיע קאָ סט  .$15מער פיז )באצאָ לונגן( גייען אָ ן ווען איר באשטעלט אַ טויט סערטיפיקאט
אָ נליין.
וועל איך באַ קומען אַ סערטיפייד קאָ פּיע פון די טויט רעקאָ רד?
יא .די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט וועט אַ רויסגעבן אַ סערטאַ פייד קאָ פּיע פון דער אָ ריגינעל טויט סערטיפיקיט .א
 NYCסערטיפייד סערטיפיקיט האט אין זיך עטלעכע זיכערהייט פֿעיִקייטן צו פארזיכערן אַ ז די סערטיפיקיט איז
עכט .אויב איר זענט בארעכטיגט צו די סיבה פון טויט )זעט אויבן( ,וועט איר אויך באַ קומען די "קאָ נפידענטשעל
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מעדיצינישע באריכט"וואָ ס ווייזט די סיבה פון טויט .דער דאָ קומענט ווייזט אויך די נאָ מען פון דעם נפטר ,טויט
סערטיפיקאט נומער און איז געדרוקט אויף באָ נד פּאַ פּיר.
וויאַ זוי קען איך בעטן אַ טויט סיבה אויב די סיבה פון טויט איז נישט אנגעוויזן אויף די טויט סערטיפיקיט?
ביטע בעטן די סיבה פון טויט ווען איר באשטעלט די טויט סערטיפיקיט.
איז דא אַ באַ זונדערע פי )אָ פּצאָ ל( פֿאַ ר די סיבה פון טויט?
ניין .עס איז נישט דא נאָ ך אַ פי )אָ פּצאָ ל( פֿאַ ר די סיבה פון טויט.
וואָ ס קען איך טאָ ן אויב די סיבה פון טויט ווייזט "פּענדינג"?
אויב די סיבה פון טויט ווייזט "פּענדינג" ,קענט איר אויפטוישן די טויט סערטיפיקאט ביז דריי חדשים פון דער
אָ ריגינעלע טויט סערטיפיקאט אַ רויסגעבונג דאַ טום .די אַ רויסגעבונג דאטום איז אנגעוויזן ממש אינטען אויף די טויט
סערטיפיקיט .איר קענט אויך באשטעלן אַ נייַע טויט סערטיפיקיט וואס ווייזט די סיבה פון טויט ,אָ נליין ,וואָ ס איר
וועט באַ קומען שנעלער ווי דורך אויפטוישען די טויט סערטיפיקיט.
פארוואס ווייזט די סערטיפיקיט אַ ז די סיבה פון טויט איז געווען נאַ טירלעך ווען דער מענטש איז געשטארבן פון
?COVID-19
אין אפריל  ,2020האט די צענטער פֿאַ ר קראנקהייט קאָ נטראָ ל און פארמיידונג באשלאסן אַ ז אין דעם פאַ ל פון טויט
פון  COVID-19אינפעקציע ,דער שטייגער פון טויט וועט כּמעט שטענדיק זיין נאַ טירלעך.
וואָ ס קען איך טאָ ן אויב די סיבה פון טויט ווייזט נישט ?COVID-19
איר זאָ ל ערשטע קאָ נטאַ קטן די מעדיצינישע פראפעשאנעל אָ דער מעדיצינישע פאַ סיליטי וואָ ס סערטיפייד דעם
טויט פֿאַ ר אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן טוישען די עגזיסטירנדע סיבה פון טויט צו ווייַזן  COVID-19ווי די עיקר סיבה אָ דער אַ
קאַ נטריביוטינג סיבה פון טויט .אויב איר זענט דער אינפאָ רמאַ נט וואס שטייט אויף דו טויט סערטיפיקיט אָ דער דער
מענטש אין קאָ נטראָ ל פון צוטיילן דו נכסים ,קענט איר פאָ רלייגן אַ בקשה צו די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט צו
טוישען די סיבה פון טויט .באַ זוכט די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט סערטיפיקאַ ט קאָ ררעקטיאָ נס וועבזייטל פֿאַ ר
אנווייזונגן וועגן וואָ ס איר דאַ רפט אריינגעבן ,אין די ) FAQאפט געפרעגטע פראגעס(What is the process to " ,
?) "correct a death certificateוואָ ס איז דער פראסעס צו פאַ ררעכטן אַ טויט סערטיפיקיט?(
די  NYCהעלט דעפּאַ רטמענט וועט מעגליך ענדערן אירע רעקאָ מענדאציעס אזוי ווי די צושטאנד טוישט זיך.
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