कोरोनाभाइरस (कोिभड-१९) अन्त्येि� सहायता
कोिभड-१९ (COVID- 19) महामारीले धेरै प�रवारह�लाई व्याकुल
पानेर् शोक ल्याएको छ । िफमा (FEMA) मा, हाम्रो उद्देश्य भनेको िवपि�भन्दा
पिहले, िवपि�का बेला, र पिछ मािनसह�लाई मद्दत गनर्ु हो । हामी भाइरसले
गदार् ह�ने आिथर्क तनाव र बोझलाई कम गनेर् सहायतामा समिपर्त छौं ।
िफमाले जनवरी २०, २०२० पिछ ह�ने कोिभड-१९ सम्बिन्धत अन्त्येि�
खचर्का लािग िव�ीय सहयोग प्रदान गदैर्छ ।

अन्त्येि� सहायताका लािग योग्य ठहरन् , तपाईलें यी सतर्ह� परू ा
गनर्ुपछर् :
• मृत्यु अमे�रक� स्वािमत्वका भ-ू भागह� र, िडिस्ट्रक्ट अफ कोलिम्बया
(DC) सिहत सयं �
ु राज्य अमे�रकामा भएको ह�नपु छर् ।
• मृत्यक
ु ो प्रमाणपत्रले के जनाउनै पछर् भने कोिभड-१९ मृत्यक
ु ा
• लािग िजम्मेवार छ वा उ� रोग यसको कारण हो ।
• िनवेदक संय�
ु राज्य अमे�रकाको नाग�रक, गैर-नाग�रक रािष्ट्रय वा
योग्य िवदेशी ह�नपु छर् , जसले अन्त्येि� खचर् जनवरी २०, २०२० पिछ
गनर्पु रे को िथयो ।
• मृतक अमे�रक� नाग�रक, गैर-नाग�रक राष्ट्रीय या योग्य िवदेशी
ह�नपु नेर् कुनै आवश्यकता छै न ।

कुन खचर्ह� �ितपूितर्का लािग योग्य ह�नेछन् ?
अन्त्येि� सेवाह� तथा लाश गाड्ने वा दाहसंस्कारका लािग योग्य खचर्ह�क◌ा उदाहरण िनम्न पनर् सक्छन,् तर यितमा सीिमत ह�दँ नै :
• मृतकको पिहचान गनर् बढीमा दईु व्यि�क◌ा लािग यातायात
• पादरी वा परू ोिहत सेवाह�
• अवशेष, खरानी राख्ने बाकस वा कलशको स्थानानत् रण
• अन्त्येि� िविधको व्यवस्था
• समािधका लािग स्थान वा दाहसंस्कार गनेर् ठाउँ
• अन्त्ये�ि◌ गृह उपकरण वा कमर्चारीको भोगचलन
• मृतकको प�रचय लेख्ने वस्तु वा िचहानको टाउकोप�ट्ट राख्ने पत्थर
• दाहसंस्कार वा लाश गाड्ने खचर्ह�
• मृत्यक
ु ो प्रमाणपत्र धेरैवटा बनाउन लाग्ने खचर्
िफमालाई मैले कस्ता जानकारी उपलब्ध गराउनपु छर् ?
िनवेदन िदन िफमालाई सम्पकर् गनर्अ
ु िघ कृ पया तलका जानकारी तयार पानर्हु ोस:्
• तपाईको
ं नाम, सोसल सेक्य�ु रटी नम्बर, जन्म-िमित, पत्राचार गनेर् ठे गाना र सम्पकर् फोन नम्बरह� ।
• प्रत्येक मृतकको नाम, सोसल सेक्य�ु रटी नम्बर, जन्म-िमित ।
• मृतकको िनधन भएको स्थान वा ठे गाना ।
• लाश गाड्ने तथा दाहसंस्कार बि◌मा, चन्दाह�, स्वैिच्छक िनकायह�, अन्य सरकारी कायर्क्रमह� वा गैरनाफामल
ु क संगठनह�लगायत अन्य स्रोतह�बाट
पिहले नै प्रा� ग�रएको कुनै पिन सहायताको कागजात र रसि◌दह� ।
• यिद तपाई ंर अकोर् व्यि�, दवु ैले एउटै मृतक (ह�) को अन्त्येि� खचर् गनर्पु नेर् भयो भने तपाईलें िनवेदनमा उहाँको नाम, सोसल सेक्य�ु रटी नम्बर र
जन्म-िमित समावेश गरी उहाँलाई सह-िनवेदकक◌ा �पमा राख्न सक्नहु �न्छ ।

मैले कसरी यो सहायताका लािग िनवेदन िदनपु छर् ?
िफमाको कोिभड-१९ अन्त्येि� सहायता
तपाईको
ं िनवेदनपिछ िछटो सेवा पाउन
हेल्पलाइनको िनम्न फोनमा सम्पकर् गनर्ुहोस्
कागजातह� Disasterassistance.gov
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प्रिक्रया स�
ु गनर् सक्नहु �नेछ ।
िबहान ९ देिख राती ९ बजेसम्म, सोमबारदेिख
कागजातह� िनम्न ठे गानामा पिन पठाउन सिकन्छः
शक्र
COVID-19 Funeral Assistance
ु बार र िनवेदन प्रिक्रया श�
ु गनर्हु ोस् ।
P.O. Box 10001
Hyattsville, MD 20782

पटकपटक सोिधने प्र�ह�
तपाईलें िनम्न अनलाइनमा हेनर् सक्नुह�न्छः
FEMA.gov/funeral-assistance/faq.
टेिलफोन तथा वेबसाइट दवु ैमा
िविभन्न भाषाह�मा जानकारी
प्रदान ग�रन्छ ।

