Hỗ trợ Tang lễ Coronavirus (COVID-19)
Đại dịch COVID-19 đã mang lại nỗi đau khôn xiết cho
nhiều gia đình. Sứ mệnh của FEMA là giúp đỡ mọi
người trước, trong và sau thảm họa. Chúng tôi tận tâm
giúp giảm một phần căng thẳng tài chính và gánh nặng
do virus gây ra.
FEMA đang cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chi phí
tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh sau ngày 20
Tháng Một, 2020.

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tang lễ, quý vị phải
đáp ứng các điều kiện sau:
•
•
•

•

Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao
gồm các lãnh thổ của Hoa Kỳ, và District of
Columbia.
Giấy chứng tử phải cho thấy ca tử vong có
nguyên do từ hoặc gây ra bởi COVID-19.
Đương đơn phải là công dân Hoa Kỳ, thường
trú nhân, hay người nước ngoài đủ điều kiện
đã chịu phí tổn tang lễ sau ngày 20 Tháng
Một, 2020.
Không có yêu cầu rằng người chết phải là công
dân Hoa Kỳ, thường trú nhân, hay người nước
ngoài đủ điều kiện.

Những chi phí nào đủ điều kiện để bồi hoàn?
Các ví dụ về những chi phí dịch vụ tang lễ và chôn cất hoặc hỏa táng đủ điều kiện có thể bao gồm chuyên chở lên
tới hai người để nhận dạng người quá cố, chuyển giao thi hài, quan tài hay bình tro, địa điểm chôn cất hoặc ô đặt
tro cốt, biển hoặc bia mộ, dịch vụ giáo sĩ hoặc người điều hành, tổ chức lễ tang, sử dụng thiết bị hoặc nhân viên
nhà tang lễ, chi phí hỏa táng hoặc chôn cất và chi phí liên quan đến việc cấp nhiều bản giấy chứng tử.
Tôi cần cung cấp thông tin gì cho FEMA?
Để đăng ký xin hỗ trợ, quý vị sẽ cần các thông tin sau:
• Tên, số an sinh xã hội, ngày sinh, địa chỉ nhận thư và số điện thoại liên lạc của quý vị.
• Tên, số an sinh xã hội, và ngày sinh của mỗi người quá cố.
• Địa điểm hoặc địa chỉ nơi người quá cố qua đời
• Tài liệu hoặc giấy biên nhận cho bất kỳ hỗ trợ nào đã nhận được từ các nguồn khác, bao gồm bảo hiểm
chôn chất hoặc tang lễ, tiền quyên góp, cơ quan tình nguyện, các chương trình chính phủ khác hoặc các tổ
chức phi lợi nhuận.
• Nếu quý vị và một người khác đều chịu chi phí tang lễ của cùng (những) người quá cố, quý vị cũng có thể
đăng ký người đó làm người cùng đứng tên đăng ký — ghi tên, số an sinh xã hội và ngày sinh của họ vào đơn.

Làm thế nào để tôi đăng ký nhận hỗ trợ này?
Gọi cho đường dây Trợ giúp
của FEMA về Hỗ trợ Tang lễ
COVID-19 theo số
1-844-684-6333
(TTY: 800-462-7585)
từ 9 a.m. đến 9 p.m. ET,
Thứ Hai – Thứ Sáu và bắt đầu
quá trình làm đơn.

Sau khi làm đơn, quý vị có thể bắt
đầu nộp tài liệu trực tuyến qua
Disasterassistance.gov,
qua fax 855-261-3452.
Cũng có thể gửi tài liệu qua thư
COVID-19 Funeral Assistance
P.O. Box 10001
Hyattsville, MD 20782

Quý vị cũng có thể ghé
trang web của chúng tôi
FEMA.gov/disasters/coronavirus/
economic/funeral-assistance.
Thông tin được cung cấp bằng
một số ngôn ngữ cả qua điện
thoại và trên trang web.

