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 NYC HRAو  FEMA) بموجب COVID-19المساعدة في دفن الوفیات الناتجة عم مرض ( 
 عملیة مراقبة شھادات الوفاة

 
) Federal Emergency Management Act, FEMAكیف أقوم بالتقدیم لقانون إدارة الطوارئ الفدرالي (

 Human Resource( البشریة) أو إدارة الموارد COVID-19للمساعدة في جنائز وفیات مرض (
Administration, HRA في (NYC ) للمساعدة في دفن وفیات مرض(COVID-19؟ 

، یرجى زیارة  COVID-19)للمساعدة في جنائز وفیات مرض ( FEMAللتقدیم لبرنامج  •
.assistance-v/disasters/coronavirus/economic/funeralfema.go 

، یرجى زیارة (COVID-19)للمساعدة في دفن وفیات مرض  NYCفي  HRAللتقدیم لبرنامج  •
.assistance.page-www1.nyc.gov/site/hra/help/burial 

 
 من یحق لھ طلب شھادة وفاة تثبت سبب الوفاة؟ 

المنزلي والوالدین  یحق فقط لمن یلي من أقارب المتوفى طلب كل من شھادة الوفاة وسبب الوفاة: الزوج/الزوجة والشریك 
  واألوالد واإلخوة واألخوات واألحفاد والمبلغ الذي یظھر اسمھ على الشھادة والشخص المسؤول عن الدفن. 

 
  ؟NYCكیف أحصل على شھادة وفاة تثبت سبب وفاة شخص ما توفي في 

بإصدار شھادات الوفاة لحاالت الوفاة التي تحدث في مناطق  /NYCإدارة صحة   NYCتقومإدارة الصحة والسالمة العقلیة في 
NYC اإلداریة الخمس وھي ) Bronx  وBrooklyn و Manhattan  وQueens   وStaten Island  ًوتكون متوفرة (

  بتسجیل الحالة. NYCبعد إبالغ المنشأة الطبیة عن وفاة الشخص وبعد قیام إدارة صحة  
 

بیت تجھیز جنائز، فإن أسرع طریقة للحصول على شھادة وفاة ھي طلب الشھادة من مدیر الجنائز الذي قام   وعندما یكون ھناك
تأكد من أن تطلب منھم أن   ویستطیع مدیر الجنائز أن یطلب لك شھادة وفاة لغایة سنتین بعد وفاة الشخص. بترتیبات الجنازة.

 یطلبوھا مع سبب تقریر الوفاة. 
 

یت تجھیز جنائز أو إذا لم تتمكن من طلب شھادة وفاة من مدیر الجنائزن فیمكنك أیضاً طلب الشھادة عبر  وإذا لم یكن ھناك ب
للحصول على معلومات  NYCإلدارة الصحة في  الصفحة اإللكترونیة لشھادات الوفاةراجع  vitalchek.com .اإلنترنت على

)  COVID-19" (اإلغاثة في حالة مرض (FEMA Covid-19 Relief"  عندما تختر إضافیة بخصوص طلب شھادة وفاة.
 على أنھ سبب الطلب، فسوف یتم تضمین تقریر سبب الوفاة تلقائیاً في الطلب. (FEMAبموجب 

 
  كم تبلغ رسوم الحصول على شھادة الوفاة؟

 وتُضاف رسوم إضافیة عند طلب شھادة وفاة عبر اإلنترنت. دوالر. 15تبلغ تكلفة كل نسخة مختومة 
 

 ھل سأحصل على نسخة مصدقة من سجل الوفاة؟
وتتضمن شھادة الوفاة المصدقة الصادرة عن   نسخة مصدقة من شھادة الوفاة األصلیة. NYCستصدر إدارة الصحة في   نعم.

NYC .إذا كان یحق لك الحصول على سبب الوفاة (انظر أعاله)،   العدید من مزایا األمان والتي تضمن أن تكون الشھادة أصلیة
وتظھر ھذه الوثیقة  یظھر سبب الوفاة. " (تقریر طبي سري)Confidential Medical Report"  فسوف تحصل أیضاً على

 ورقم شھادة الوفاة وتكون مطبوعة على ورق سندات. أیضاً اسم المتوفى
 

 كیف أطلب سبب الوفاة إذا كان سبب الوفاة لیس مذكوراً على شھادة الوفاة؟ 
  یرجى طلب سبب الوفاة عندما تطلب الحصول على شھادة الوفاة.

 
 ھناك رسوم منفصلة للحصول على سبب الوفاة؟ھل 

https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
https://www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page
https://vitalchek.com/
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
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 ال. لیس ھناك رسوم منفصلة للحصول على سبب الوفاة. 
 

 " (قید االنتظار)؟ pendingماذا یجب علّي أن أفعل إذا كان سبب الوفاة "
تاریخ إصدار شھادة الوفاة  (قید االنتظار)، فیمكنك استبدال شھادة الوفاة خالل ثالثة أشھر من  "pendingإذا كان سبب الوفاة " 

یمكنك أیضاً طلب شھادة وفاة جدیدة عبر اإلنترنت یظھر علیھا   یكون تاریخ اإلصدار مذكوراً في أسفل شھادة الوفاة. األصلیة.
 سبب الوفاة ویمكنك الحصول على ھذه الشھادة أسرع من استبدال شھادة الوفاة. 

 
 ؟COVID-19)( ضاة طبیعیة بینما یكون المشخص توفي بسبب مرلماذا تذكر شھادة الوفاة أن سبب سبب الوفاة وف

، (COVID-19)، قررت مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا أنھ في حالة الوفاة نتیجة اإلصابة بمرض 2020في أبریل 
 فإن حالة الوفاة ستكون في الغالب طبیعیة.

  
 ؟ COVID-19)ماذا یمكنني أن أفعل إذا كان سبب الوفاة ال یذكر مرض (

ینایر و  20) في الفترة ما بین COVID-19سیكون بمقدور األفراد الذین تحملوا نفقات بسبب جنائز وفیات ذات صلة بمرض (
) رفقة بیان موقع من المسؤول الذي أصدر  COVID-19تقدیم شھادة وفاة ال تعزي سبب الوفاة إلى مرض ( 2020مایو  16

 ).COVID-19ة أو الطبیب الشرعي أو الفاحص الطبي یشیر إلى صلة الوفاة بمرض (البیان والظاھر اسمھ على شھادة الوفا
  یجب أن یظھر البیان المسار الحالة أو شرح یربط سبب الوفاة المبینة في شھادة الوفاة بالفیروس ویجب تقدیمھ مع شھادة الوفاة.

 
المنشأة الطبي التي أعلنت الوفاة لطلب تعدیل شھادة الوفاة إذا  یجب على مقدمي الطلبات أیضاً االتصال مع األخصائي الطبي أو 

إذا كنت أنت المبلغ المدرج على شھادة   ).COVID-19كان ممكناً تقدیم تبریر یوضح أن الوفاة یجب أن تعزى إلى مرض (
تتوفر تعلیمات عما   فاة.لتعدیل سبب الو NYCالوفاة أو الشخص المسؤول عن التنفیذ فیحق لك تقدیم طلب إلى إدارة الصحة في 

 ، في األسئلة المتكررة،على ھذه الصفحة اإللكترونیةیجب علیك تقدیمھ على 
 "What is the process to correct a death certificate?ھا لتصحیح شھادة وفاة؟)" (ما ھي العملیة الواجب اتباع 

 
 

 7.3.21  بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.  NYCقد تقوم إدارة الصحة في 

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/certificate-corrections.page
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