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Burial Claims Unit
25 Chapel Street - 6th Floor
Brooklyn, NY 11201-1954
(718) 473-8310

تاريخ:
متوفی:
تاريخ وفات:
تدفين کے دعوی کا نمبر:

تدفين کے االؤنس کی درخواست )(Urdu
نوٹ :جس فرد کے ليے تدفين کے االؤنس کی گرانٹ طلب کی گئی ہے اس کی وفات کے  60دنوں کے اندر درخواست مکمل کرنا اور جمع کرانا ضروری ہے۔
 .1متوفی کی معلومات
متوفی کا نام:
متوفی کا آخری پتہ:
تاريخ پيدائش:

وفات کی جگہ:

تاريخ وفات:

وفات کا سبب:
 نہيں
کيا وفات کی وجہ سے کوئی قانونی کارروائی ہوئی ہے؟ 




 ہاں





 .2تجہيز و تکفين کے اخراجات:

اگر ہاں تو براه کرم تفصيالت فراہم کريں:

$
 الش جالنا:
 $




 قبر کھولنا:
تدفين کے اخراجات :




$

تدفين کا ُکل خرچ:

ادائيگی کننده:
تجہيز و تکفين کی جگہ کا نام:
 .3تدفين کے االؤنس کے ليے درخواست دہنده کی صورتحال
 رشتہ دار





 $ابھی تک کی ادائيگی:

پتہ:

 دوست





 کمپنی کا دوست





نام:

رشتہ:

پتہ:

ٹيليفون:

 .4پسماندگان
 ہاں
کيا متوفی کے باقی بچے ہيں :قانونی طور پر ذمہ دار رشتہ دار )(LRR؟ 



 نہيں 



اگر ہاں تو براه کرم درج ذيل کا نام ،پتہ اور تاريخ پيدائش فراہم کريں:
تاريخ پيدائش:

 والدين




 شريک حيات 




نام:

پتہ:
تاريخ پيدائش:

نام:

پتہ:
کيا کسی  LRRنے فيملی سے آزادی يا سوشل سيکيورٹی انتظاميہ سے عوامی مراعات حاصل کی؟
:CA 
 MA 



 FS 



 SSI 



 ہاں اگر ہاں تو زمره اور کيس نمبر بتائيں :



 نہيں 







 ہاں )اگر ہاں تو نام ،پتہ اور تاريخ پيدائش فراہم کريں( تاريخ پيدائش:
 نہيں 



شريک حيات؟ 



نام:

پتہ:

 ہاں )اگر ہاں تو نام ،پتہ اور تاريخ پيدائش فراہم کريں( تاريخ پيدائش:
 نہيں 



اوپر مذکور بچے کے والدين؟ 



نام:

پتہ:

$

Form M-860w (U) (page 2) LLF
)Rev. 11/9/17 (ENG Rev. 7/9/13

Human Resources Administration
Family Independence Administration

تدفين کے االؤنس کی درخواست )جاری(
 .5سابق فوجی کی حيثيت
 ہاں
 نہيں 



اگر ہاں تو کيا سابق فوجی نے سابق فوجی کی کوئی مراعات حاصل کی؟ 




 ہاں
 نہيں 



کيا متوفی سابق فوجی تھا؟ 




$

اگر ہاں تو کتنی:
 ہاں
 نہيں 



کيا متوفی سابق فوجی کا شريک حيات يا نابالغ بچہ تھا؟ 



 .6ملکيت

 ہاں
 نہيں 



کيا متوفی نے کوئی ملکيت چھوڑی؟ 




 ہاں
 نہيں 



کيا متوفی کی کوئی وصيت ہے؟ 



اگر ہاں تو براه کرم تفصيالت فراہم کريں:

 .7اثاثہ جات
کيا متوفی کے پاس وفات کے وقت مندرجہ ذيل ميں سے کوئی اثاثہ تھا؟ )اگر ہاں تو براه کرم قيمت کی رقم فراہم کريں(
نقد
حقيقی
جائيداد
پينشن

 ہاں
 نہيں 








$

بينک اکاؤنٹس

 ہاں
 نہيں 








$

يونين
مراعات

 ہاں
 نہيں 








$

آٹوموبائل

 ہاں
 نہيں 








$

بيمہ/پاليسياں

 ہاں
 نہيں 








$

تدفين
ٹرسٹ

 ہاں
 نہيں 








$

ديگر

 ہاں
 نہيں 








$

 ہاں
 نہيں 








$

 ہاں
 نہيں 








$

 .8سرگزشت
بيان کريں کہ متوفی نے اپنے آپ کو کيسے سپورٹ کيا:
 ہاں )اگر ہاں تو براه کرم ذيل ميں تفصيالت فراہم کريں(
 نہيں 



کيا متوفی وفات کے وقت برسر روزگار تھا؟ 




آجر کا نام:
پتہ:
کام کی قسم:
کيا متوفی نے انسانی وسائل انتظاميہ يا سوشل سيکيورٹی انتظاميہ کی جانب سے کوئی امداد موصول کی؟
:CA 
 MA 



 ہاں اگر ہاں تو زمره اور کيس نمبر بتائيں :



 FS 



 SSI 



 نہيں 







کيا متوفی کو سوشل سيکيورٹی موصول ہوا تھا؟

 ہاں ،ماہانہ رقم
 نہيں 








$

نيچے دستخط کننده ،نيويارک سٹی انسانی وسائل انتظاميہ/محکمہ برائے سماجی خدمات کے کمشنر يا اپنے مجاز نمائنده کو اس درخواست کے سلسلے ميں سبھی الزمی
استفسارات کرنے کی اجازت ديتا ہے اور اس درخواست ميں موجود کسی يا سبھی معلومات کی توثيق کرنے کی اپنی پوری اجازت ديتا ہے۔
تاريخ:

درخواست دہنده کا دستخط:
نيويارک اسٹيٹ اور سٹی کاؤنٹی
ميرے سامنے اس

دن

نوٹری پبلک يا کمشنر برائے وثيقہ جات )(Commissioner of Deeds
)اگر مجاز نمائنده درخواست جمع کراتا ہے تو نوٹرائزيشن کی ضرورت ہے۔(

 20 ,کو حلف ليا

Human Resources Administration
Family Independence Administration
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تدفين کے دعوے کی درخواست کی کارروائی
پس منظر:
انسانی وسائل انتظاميہ ) (Human Resources Administration, HRAان افراد کو مالی اعانت فراہم کرے گی جنہيں تجہيز و تکفين کے
اخراجات کی تکميل کے ليے اعانت کی ضرورت ہوگی۔ يہ فنڈز اس وقت دستياب ہوتے ہيں جب نيويارک سٹی کا کوئی ايسا مفلس باشنده فوت ہوتا ہے
جسے ہوسکتا ہے اضافی سيکيورٹی آمدنی ) ،(Supplement Security Income, SSIنقد اعانت ) (Cash Assistance, CAملتی رہی ہو يا
جو اپنی تدفين کے اخراجات کا احاطہ کرنے کے ليے کوئی فنڈ نہيں چھوڑتا ہے اور کوئی ايسا قانونی طور پر ذمہ دار رشتے دار
) (Legally-Responsible Relatives, LRRنہ ہو جو تجہيز و تکفين کے اخراجات کی ادائيگی کر سکے۔
کس چيز کا احاطہ کيا جا سکتا ہے:




 HRAتدفين کے اخراجات کی مد ميں  $900تک ادائيگی کرے گا ،ليکن تدفين کے ُکل اخراجات  $1,700سے زياده نہيں ہونے چاہئيں۔ الش
جالنے يا قبر اور قبر کھولنے کے چارجز مستثنی ہيں ،تاہم ،الش جالنے کے بعد راکھ کو دفن کرنے کی الگت  $1,700کی ُکل قيمت شمار
کرنے ميں قابل اخراج نہيں ہے۔ اگر تدفين کا ُکل بل  $1,700کی رقم سے زياده ہو جاتا ہے تو  HRAکوئی ادائيگی نہيں کرے گا۔
کوئی ايسا اثاثہ )چاہے پہلے  HRAکو تفويض کيا گيا ہو يا نہ کيا گيا ہو( ،جو متوفی کے ليے دستياب تھا يا کوئی ايسی رقم جو ) LRRمثال،
شريک حيات يا نابالغ بچے کا والدين( کے پاس تاريخ وفات ) (DODپر رہی ہو اسے دستياب سمجھا جاتا ہے اور کوئی ايسی رقم جو کسی
دوسرے ذريعہ سے ادا کی گئی ہے يا ادا کی جانے والی ہے تو ،اگر دعوی کے ادائيگی کے ليے اہل ہونے کا تعين کر ليا جاتا ہے تو ،اسے
 $900کی ادائيگی سے لے ليا جائے گا۔ وفات کی تاريخ ميں متوفی کے ذريعے چھوڑے ہوئے کسی اثاثہ يا وسائل کو  $900سے لے ليا
جائے گا ،اگر بصورت ديگر دعوی کے اہل ہونے کا تعين ہو جاتا ہے۔

درخواست دينے کے ليے:
تدفين کے انتظامات کرنے واال فرد يا اس کا نمائنده تاريخ وفات کے  60دنوں کے اندر ،ذاتی طور پر25 Chapel Street (6th Floor) ،
 Brooklynميں واقع ہماری آفس ميں درخواست دائر کرے گا۔ اس فرد کو کوئی بھی دستاويزات شروعاتی انٹرويو ميں النا چاہيے اور وه باقی درکار
دستاويزات کو  US Mailکے ذريعے جمع کرا سکتا ہے۔
i

مطلوبہ دستاويزات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

درخواست دہنده کے ذريعے مکمل اور دستخط کرده تدفين کا درخواست فارم۔
وفات سرٹيفيکيٹ کی ايک اصل تصديق شده نقل )يہ درخواست دہنده کو واپس کر دی جائے گی۔(
تجہيز و تکفين کے معاہده کی نقل جو منتخب کرده اشياء اور خدمات کے بيان کے بطور بھی معروف ہے۔ معاہدے پر تجہيز و تکفين کے
ڈائريکٹر اور اس فريق کا دستخط ضروری ہے جس نے تجہيز و تکفين کے انتظامات کيے ہيں۔ مطلوبہ سلسلہ وار انوائس نمبر دستاويز پر
ظاہر ہونا ضروری ہے۔
سبھی چارجز کے آئٹم وار ،قبرستان يا ميت سوزی کے بل کی نقل۔
تجہيز و تکفين کے ڈائريکٹر کے ذريعے دستخط کرده اور نوٹری پبلک کی موجودگی ميں تصديق شده اصل آئٹم وار تجہيز و تکفين کے بلز۔
اگر چارجز کی ادائيگی کر دی گئی ہے تو تجہيز و تکفين کے بل پر "مکمل ادائيگی کرده" کی مہر لگنا ضروری ہے۔
اگر تجہيز و تکفين کے ادارے کا پيسہ ابھی بھی ادھار ہے تو تجہيز و تکفين کے ڈائرکٹر کے ذريعے دستخط کرده اور نوٹری پبلک کی
موجودگی ميں تصديق شده اصل پوری طرح مکمل کرده تجہيز و تکفين کے ڈائرکٹر کے بيان حلفی فارمز۔
تاريخ وفات تک متوفی اور درخواست دہنده )اگر درخواست دہنده  LRRہے( کے دستياب اثاثہ جات/آمدنی کے سلسلہ ميں معلومات اور
دستاويزات اور ہر کيس پر مطلوب ہيں۔
ہر کيس کے مخصوص حقائق اور حاالت کی بنياد پر ايجنسی ان ديگر دستاويزات کی بھی درخواست کر سکتی ہے جو اہليت کا تعين کرنے
کے ليے الزمی ہوسکتی ہيں۔

