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  M-860wتعلیمات إلكمال طلب الحصول على بدل الدفن 
(Arabic) 

 
 رقم طلب الدفن 

الطلب المكتمل سیتم تعیین رقم لطلب الدفن ) Office of Burial Services, OBS(بمجرد أن یتلقى مكتب خدمات الدفن 
 .بإدخال الرقم في أعلى النموذج OBSوسیقوم مكتب 

 
  تاریخ الیوم 

 
 

 القسمان أ وب 

من المھم أن تقدم أكبر قدر من  ).یشار إلیھ باسم المتوفى في الطلب(یُرجى إكمال جمیع المعلومات المتعلقة بالشخص الذي تُوفي 
وحالتھ االجتماعیة والمعالین وما إذا كان من المحاربین  إقامتھ وفاتھ ومكانالتفاصیل حول المتوفى إلظھار عمره وتاریخ 

  .القدامى

فإنھ یمكن إذا تم إصدار شھادة وفاة بالفعل،  .وإذا كنت ال تستطیع تقدیم معلومات عن ھویة المتوفى، فقد نتمكن من المساعدة
 .استخدامھا لتوفیر بعض المعلومات عن ھویة المتوفى

 
 القسم ج 

من أجل تحدید ما إذا كان لدى المتوفى موارد مالیة لدفع نفقات الجنازة، یجب تقدیم أفضل ما یمكنك من تفاصیل حول القدرة 
 . تقدیم ھذه المعلومات، فقد نتمكن من المساعدةوإذا كنت ال تستطیع  .المالیة للمتوفى، ووظیفتھ واستالمھ للمخصصات العامة

 

 القسمان د وھـ 

وإذا كان لدى المتوفى وصیة أو تركة أو دعوى معلقة في محكمة بدیلة أو محكمة الوصایا، فإنھ ینبغي تقدیم معلومات 
المساھمة فیھا إذا كانوا مسؤولین فقد یطلب منھم مكتبنا دفع تكالیف الدفن أو . االتصال بالشخص المسؤول عن تلك المسائل

 .عن ممتلكات المتوفى
 

الذي یشمل الدفن (یجب استخدام أي ممتلكات أو أموال مملوكة للمتوفى ومتاحة في وقت وفاتھ لدفع تكالیف التصرف النھائي 
یُرجى  .المحكمة وفي بعض الحاالت، یتطلب الوصول إلى الممتلكات اللجوء إلى ).والحرق ودفن الرماد المتخلف عن الحرق

 .إعالمنا ویمكننا مساعدتك في اإلحالة المناسبة
 

 .في القسم ھـ، یُرجى سرد جمیع أصول المتوفى أو معلومات حول الممتلكات الشخصیة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )اقلب الصفحة(
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 القسم و 

قدم . قانونیًا محدًدا في القسم التاليبصفتك مقدم الطلب، ال یتعین علیك تقدیم معلوماتك المالیة إال إذا كنت قریبًا مسؤوًال 
 .معلوماتك وحدد عالقتك بالمتوفى

 
 .قد یتم طلب معلومات إضافیة .معلومات أساسیة عنك وعالقتك بالمتوفى) و(یطلب القسم 

 
 القسم ز 

ھو الشخص المتزوج قانونیًا من المتوفى ) Legally Responsible Relative, LRR(أحد األقارب المسؤولین قانونیًا 
أن یعیش في نفس المنزل مع  LRRوجب على . عاًما 21أو ولي األمر أو الوصي القانوني للمتوفى الذي یقل عمره عن 

 .ھو المسؤول عن دفع تكالیف التصرف النھائي الخاص بالمتوفى LRR .المتوفى في وقت الوفاة
 

 . تقدیم دلیل على أنھ یفتقر إلى الموارد المالیة LRRمن دفع تكالیف الجنازة، یجب على  LRRإذا لم یتمكن 
 
 

 القسم ح 

یُرجى  ).بما في ذلك الدفن أو الحرق أو دفن الرماد المتخلف عن الحرق(یُرجى تقدیم تفاصیل عن تكالیف التصرف النھائي 
  .تقدیم نسخة من أي فاتورة أو مطالبة تلقیتھا

 

 إكمال الطلب 

 .في نھایة الطلب، سیوقع مقدم الطلب ویكتب التاریخ

. إذا اختار مقدم الطلب أن یتقدم شخص ما بطلب نیابةً عنھ، فسیتعین على مقدم الطلب كتابة بیان یأذن للشخص بإكمال الطلب
اإللكتروني الخاص بھ وأن یذكر أن الشخص یجب أن یتضمن البیان التاریخ واسم مقدم الطلب وعنوانھ وھاتفھ وعنوان البرید 

 .باالتصال بمقدم الطلب للتحقق من المعلومات OBSوسیقوم أحد موظفي مكتب . الذي اختاره لدیھ سلطة إكمال الطلب وتقدیمھ
 .یجب على الممثل المفوض التوقیع على الطلب أمام كاتب العدل أو مفوض األفعال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


