 دوالر بموافقة3400  أنها قد تقدم خدمات جنازة مقابلDSS فيما يلي قائمة بدور الجنازات التي أبلغت إدارة
 هذه القائمة. دوالر من التكلفة اإلجمالية1700  بما يصل إلىHRA  مقابل مساهمة إدارةHRA مسبقة من إدارة
 وال يمثل ظهور أي دار،تم تقديمها ببساطة لتوفير الراحة لألشخاص الذين يسعون للحصول على خدمات الجنازة
 لك مطلق الحرية في التفاوض مع دار الجنازة.جنازة في القائمة مصادقة من مدينة نيويورك على دار الجنائز هذا
) لكن التكلفة اإلجمالية للجنازة (بدون احتساب تكلفة أرض الدفن وفتح القبر أو تكلفة حرق الجثث،المفضل لديك
 دوالر من إجمالي التكلفة وتدفعها مباشرة1700  بـHRA  حيث ستساهم إدارة، دوالر3400 يجب أال تزيد عن
.إلى دار الجنازة نيابة عنك

دور الجنازة
Central Funeral Home

Castle Hill Funeral Directors Inc

162-14 Sanford Ave
Flushing, NY 11358
centralfuneralhome@gmail.com
718-353-2424

1528 Castle Hill Avenue
Bronx, NY 10462
castlehillfuneraldirectors@gmail.com
718-828-9222

Morton F.H./Ridgewood Chapels

Farenga Bros. Inc.

663 Grandview Avenue
Ridgewood, NY 11385
info@mortonridgewood.com
718-366-3200

920 allerton ave
Bronx, NY 10469
farengabrosinc@gmail.com
718-654-0500

Park Ave Funeral Home

N.Y.C. Funeral & Cremation Service
Inc.

121 Park Ave.
Brooklyn, NY 11205
parkavenue121@aol.com
718-834-9797
.D’Arienzo Funeral Home, Inc
104 Skillman Avenue
Brooklyn, NY 11211
jod27@aol.com
718-388-0235
Ms. Jones Funeral Services

BRC-1048 (A)

1084 Pacific Street
Brooklyn, NY 11238
Msjones@msjonesfuneralservices.com
917-794-7490

المساعدة في دفع نفقات الجنازة

1850 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
nycfuneraldirector@gmail.com
800-969-6602
Thomas C. Montera, Inc. Funeral
Home
1848 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
tcmonterafh@yahoo.com
718-824-3700
Leo F. Kearns Inc.
103-33 Lefferts Blvd
Richmond Hill, NY 11419
patrickjkearns@gmail.com
718-441-3300

Copyright 2020, The City of New York Human Resources Administration/Department of Social
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مساعدة الجنازة

المستندات الداعمة

يمكن لمكتب خدمات الدفن ( )OBSالتابع إلدارة الموارد البشرية ( )HRAتقديم المساعدة المالية لمساعدتك في
تغطية نفقات الجنازة لمقيم متوفى من ذوي الدخل المنخفض في مدينة نيويورك .وهذا يمكن أن ينطبق إما على
نفقات الجنازة التي تم دفعها بالفعل ،أو الحصول على الموافقة المسبقة على تكلفة الجنازة ال ُمخطط لها.

سيقبل مكتب  OBSصورة أو صورة ممسوحة ضوئيًا من المستند عبر البريد اإللكتروني و لكن قد يطلب
نسخة ورقية إذا كانت الصورة أو الصورة الضوئية غير مقروءة .فيما يلي قائمة بالوثائق العامة الالزمة
لبدء معالجة طلب الحصول على بدل الدفن .قد يطلب مكتب  OBSمستندات إضافية لتحديد األهلية بنا ًء على
حقائق وظروف كل حالة.

ما الذي يمكن تغطيته
بالنسبة إلى الطلبات ال ُمستلمة في  30يونيو  2021أو قبل هذا التاريخ ،يمكن لمكتب  OBSدفع ما يصل إلى
 1700دوالر لتغطية تكلفة فاتورة ا إجراءات الدفن والجنازة للمتوفى (والذي يشمل الدفن ،أو الحرق ،أو دفن رماد
حرق الجثث) إلى قريب الشخص المتوفى ،أو صديقه ،أو مؤسسة  ،Organizational Friendأو ممثل مفوض.
في حالة تجاوز فاتورة الجنازة الحد األقصى البالغ  3400دوالر ،سيتم خصم تكلفة أرض الدفن أو فتح القبر أو
حرق الجثة من إجمالي الفاتورة ،وعندما يكون إجمالي مبلغ الفاتورة المتبقي أقل من  3400دوالر ،ستتم الموافقة
على دفع بدل الدفن.

األهلية

•

نموذج طلب بدل دفن ُ M-860Wمكتمل وموقَّع بواسطة مقدم الطلب أو الممثل المفوض .راجع الطلب
لالطالع على التفاصيل.

•

نسخة أصلية مصدقة من شهادة الوفاة (يتم إعادة إرسالها إلى مقدم الطلب).

•

نسخة من عقد الجنازة المعروف أيضًا باسم “بيان السلع والخدمات الجنائزية المختارة” .يجب أن يتم
توقيع العقد بواسطة مدير الجنازة وبواسطة الشخص الذي قام بترتيبات الجنازة.

•

نسخة من فاتورة الدفن أو الحرق توضح جميع الرسوم.

•

فواتير الجنازة التفصيلية األصلية موقَّعة بواسطة مدير الجنازة وموثقة في حضور كاتب عدل أو مفوض
الصكوك القانونية .يجب أن يظهر ختم “مدفوعة بالكامل” على فاتورة الجنازة إذا تم دفع الرسوم بالكامل،
ويسعى مقدم الطلب للحصول على تعويض عن التكاليف المتكبدة.

•

نماذج إفادة خطية كاملة لمدير الجنازة موقعة بالكامل من مدير الجنازة وموثقة بحضور كاتب عدل أو
مفوض الصكوك القانونية ،إذا كانت األموال ال تزال مستحقة لدار الجنائز.

قد يكون بدل الدفن متا ًحا لدفع تكاليف جنازة أحد سكان نيويورك من ذوي الدخل المنخفض الذي ال يملك موارد أو
أصوالً متاحة لتغطية التكلفة.
لتحديد األهلية ،يجب التقدم بطلب ،وسيقوم مكتب  OBSبتقييم الظروف الفردية لكل حالة.

التقدم بطلب
يجب على مقدم الطلب المسؤول عن ترتيبات الجنازة أو من ينوب عنه تقديم طلب خالل مائة وعشرين
( )120يو ًما من تاريخ وفاة الشخص المتوفى إلى مكتب خدمات الدفن.
يمكنك الحصول على طلب بدل الدفن (نموذج  )M-860Wعبر اإلنترنت من خالل االنتقال إلى الرابط
اإللكتروني  http://nyc.gov/hraوالنقر على “ I Need Helpأحتاج إلى مساعدة”
و“ Burial Assistanceمساعدة الدفن” ،أو اطلب استمارة الطلب عن طريق االتصال بمكتب خدمات
الدفن .يمكن إدخال معلومات الطلب مباشرة في النموذج المتاح على الموقع.

يمكنك تقديم طلبك عبر:
البريد اإللكتروني

عن طريق الحضور الشخصي أو عبر البريد

يمكن إرسال الطلب بالبريد اإللكتروني إلى
BurialServices@hra.nyc.gov

مكتب خدمات الدفن التابع إلدارة الموارد البشرية
في مدينة نيويورك وعنوانه
33-28 Northern Blvd. - 3rd Floor
.Long Island City, NY 11101
اتصل بالرقم  929-252-7731لمعرفة ساعات
العمل.

الهاتف
اتصل بالرقم  929-252-7731إذا كنت بحاجة
إلى الحصول على نسخة من الطلب ،وسنرسل إليك
طلبًا بالبريد العادي أو بالبريد اإللكتروني .إذا كنت
بحاجة إلى مساعدة في إكمال الطلب عبر اإلنترنت،
فاتصل بنا.

الفاكس
يمكن إرسال الطلب بالفاكس إلى الرقم
917-639-0476

المدفوعات
في حالة السداد لشخص ،ستحتاج إلى تقديم نموذج تعريف للتحقق من اسم وعنوان الشخص الذي يتلقى
المدفوعات من  ،HRAوذلك لتلقي المدفوعات .بالنسبة إلى المدفوعات إلى Organizational
 Friendأو دار جنازة أو مقدم خدمات جنازة ،ستكون هناك حاجة إلى توفير النموذج  .W-9يمكن
لمكتب  OBSمساعدتك في طلب معلومات عن النموذج .W-9

