कोरोनाभाइरस (कोिभड-१९) अन्त्येिष्ट सहायता
क िभड-१९ (COVID- 19) महामारीले धेरै

पिरवारहरूलाई व्याकुल पानेर् शोक ल्याएको छ । िफमा
(FEMA) मा, हामर्ो उद्देश्य भनेको िवपित्तभन्दा
पिहले, िवपित्तका बेला, र पिछ िनसहरूलाई मद्दत गनुर्
हो । हामी भाइरसले गदार् हुने आिथर्क तनाव र
बोझलाई कम गनेर् सहायतामा समिपर्त छौं ।
ििफमाले जनवरी २०, २०२० पिछ हुने कोिभड-१९
सम्बिन्धत अन्तय
् ेिष्ट खचर्का िवत्तीय सहयोग
पर्दान गदैरछ
् ।

अन्त्येिष्ट सहायताका लािग योग्य ठहनर्, तपाईंले यी सतर्हरू
पूरा गनुर्पछर्:
• मृत्यु संयुक्त राज्य अमेिरकामा भएको हुनुपछर् ।
• नवेदक संयुक्त राज्य अमेिरकाको नािगरक, गैर-नािगरक रािष्टयर्
वा योग्य िवदेशी हुनुपछर्, जसले अन्तय
् ेिष्ट खचर् जनवरी २०,
२०२० िपछ गनुपरेकोर् िथयो ।
• मृतक अमेिरकी नािगरक, गैर-नािगरक रािष्टयर् या योग्य िवदेशी
हो भनी देखाउनुपनेर् कुनै आवश्यकता छैन ।
• मृतकको मृतय
् ुदताकोर् पमाणपर्तमार् मृतय
् ुका लािग कोिभड-१९ ि
जम्मेवार हो वा उक्त रोगका कारण भएको हो भन्ने खुलेको
हुनुपछर् । ियद मृतय
् ु २० जनवरी र मे १६, २०२० बीचमा भएको हो,
र मृतय
् ुदताकोर् पमाणपर्तमार् मृतय
् ुको कारण कोिभड-१९ होइन
भन्ने छ भने मृतय
् ुदताकोर् पमाणपर्तर् पमार्िणत गनेर् अिधकारी,
स्थानीय मृतय
् ु समीक्षक वा ििचकत्सा परीक्षकबाट
हस्तािक्षरत एउटा बयान-पतर् समावेश गनुहोसर्,् जसले मृतय
् ु
कोिभड-१९ िसम्बन्धत हो भन्ने जनाएको होस् ।

कुन खचर्हरू क्षितपूितर्का लािग योग्य हुनेछन् ?
खचर्हरूका उदाहरण िनम्न पनर् सक्छन्, तर यितमा सीिमत हुँदन
ै :

•
•
•

मृतकको िपहचान गन�क◌ा लािग यातायात
अवशेषको स् थानान् तरण
समािधका लािग स्थान वा दाहसंस्कार गनेर् ठाउँ

•
•
•
•

मृतकको िपरचय लेखन
् े वस्तु वा िचहानको टाउकोिपट्ट राख्ने पत्थर
पादरी वा पूरोिहत सेवाहरू
अन्तय
् ेिष्ट गृह उपकरण वा कमचार्रीको भोगचलन
दाहसंस्कार वा लाश गाड्ने खचहर्रू

िफमालाई मैले कस्ता जानकारी उपलब्ध गराउनुपछर् ?
िनवेदन िदन िफमालाई सम्पकर् गनुरअ
् िघ कृपया तलका जानकारी तयार पानुरह
् ोस्:
•
•
•
•

नाम, सोसल सेक्युिरटी नम्बर, जन्म-ििमत, पतर्ाचार गनेर् ठेगाना र सम्पकर् फोन नम्बरहरू ।
पत्येर्क मृतकको नाम, सोसल सेक्युिरटी नम्बर, जन्म-ििमत ।
मृतकको िनधन भएको स्थान वा ठेगाना ।
लाश गाड्ने तथा दाहसंस्कार िबमा, चन्दाहरू, स्वैिच्छक िनकायहरू, अन्य सरकारी कायकर्मर्हरू वा गैरनाफामुलक
संगठनहरूलगायत अन्य सर्ोतहरूबाट िपहले नै पर्ाप्त िगरएको कुनै िपन सहायताको कागजात र िरसदहरू ।

•

तपाईंबाहेक अरू कसैले मृतक (मृतकहरू) को अन्तय
् ेिष्ट खचर् गरेको भए ती सह-िनवेदक (हरू) को नाम तथा जानकारी ।

मैले कसरी यो सहायताका लािग िनवेदन िदनुपछ� ?
िफमा को कोिभड-१९ अन्त्यिे ष्ट
सहायता हेल्पलाइनको िनम्न
फोनमा सम्पकर् गनुर्होस्१.८४४.६८४.६३३३ (बिहरा तथा
शर्वणशिक्त कमजोर व्यिक्तका ः
लािगः ८००.४६२.७५८५)

तपाईंको िनवेदनपिछ िछटो सेवा पाउन
कागजातहरू Disasterassistance.gov
अनलाइनमाफर्त वा फ्याक्स नम्बर
८५५.२६१.३४५२ मा पेश गरेर िनवेदन पर्िकर्या
सुरू गनर् सक्नुहुनेछ ।

िबहान ९ देिख राती ९ बजेसम्म,
सोमबारदेिख शुकर्बार र िनवेदन
पर्िकर्या शुरू गनुर्होस् ।

कागजातहरू िनम्न ठेगानामा पिन पठाउन सिकन्छः
COVID-19 Funeral Assistance
P.O. Box 10001,
Hyattsville, MD 20782

तपाईं िनम्न अनलाइन पिन हेनर्
सक्नुहुन्छः
FEMA.gov/funeral-assistance/faq
टेिलफोन तथा वेबसाइट दुवैमा िविभन्न
भाषाहरूमा जानकारी पर्दान गिरन्छ ।

