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کاپی رائٹ 2021، نیو یارک سٹی انتظامیہ برائے انسانی وسائل/ محکمہ برائے سماجی خدمات۔ اس مواد کا کل یا بعض حصہ دوبارہ پیش 
کرنے کے لیے انتظامیہ برائے انسانی وسائل سے رابطہ کریں۔

 N.Y.C. Funeral & Cremation Service
Inc.

1850 Westchester Avenue 
Bronx, NY 10472 

nycfuneraldirector@gmail.com 
800-969-6602

Morton F.H./Ridgewood Chapels

663 Grandview Avenue 
Ridgewood, NY 11385 

info@mortonridgewood.com 
718-366-3200

Park Ave Funeral Home

121 Park Ave. 
Brooklyn, NY 11205 

parkavenue121@aol.com 
718-834-9797

D’Arienzo Funeral Home, Inc.

104 Skillman Avenue 
Brooklyn, NY 11211 

jod27@aol.com 
718-388-0235

Ms. Jones Funeral Services

1084 Pacific Street 
Brooklyn, NY 11238 

Msjones@msjonesfuneralservices.com 
917-794-7490

تجہیز و تکفین گاہ

ذیل میں تجہیز و تکفین گاہوں کی ایک فہرست ہے جس نے DSS کو مطلع کیا ہے کہ وہ کل اخراجات کے 
لیے 1,700$ تک HRA سے پیشگی منظوری کے ساتھ $3,400 میں تدفین کی خدمات فراہم کر سکتے 

ہیں۔ یہ فہرست صرف تدفین کی خدمات کا مطالبہ کرنے والے افراد کے لیے آسانی کے طور پر فراہم کی گئی 
ہے اور فہرمیں کسی بھی تدفین کی گاہوں کی موجودگی اس طرح کے تجہیز و تکفین والے نیویارک سٹی کی 

تشکیل نہیں کرتی ہے۔ آپ اپنے پسندیدہ تجہیز و تکفین گاہوں سے بات چیت کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن 
تدفین کے کل اخراجات (تدفین اور قبر کھودنے کے اخراجات یا دفن کرنے کے اخراجات کو شمار نہیں کیا گیا 

ہے) $3,400 سے زیادہ نہیں ہونے چاہئیں جس میں HRA تعاون کرے گی اور آپ کی طرف سے تجہیز و 
تکفین گاہوں کو $1,700 براہ راست ادا کرے گی۔

خصوصی خدمات
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تدفین کے اعانت

نیو یارک سٹی کے کم آمدنی والے متوفی شہری کی تدفین کے اخراجات پورے کرنے میں آپ کی مدد کرنے 
کے لیے HRA کا دفتر برائے تدفین کی خدمات (Office of Burial Services, OBS) مالی مدد فراہم 

کر سکتا ہے۔ اس کا اطالق یا تو تدفین کے ان اخراجات پر ہو سکتا ہے جو پہلے ہی ادا کیے جا چکے ہیں، یا 
منصوبہ بند تدفین کے اخراجات کے لیے پیشگی منظوری پر ہو سکتا ہے۔

کس چیز کا احاطہ کیا جا سکتا ہے

30 جون 2021 کو یا اس سے پہلے موصول ہونے والی درخواستوں کے لیے، OBS مرحوم شخص کے 
رشتہ دار، دوست، تنظیمی دوست یا مجاز نمائندہ کو متوفی کی آخری رسومات (جس میں تکفین، تدفین یا اس 

کی راکھ کو دفن کرنا بھی شامل ہے) کے اخراجات کے لیے $1,700 تک کی ادائیگی کر سکتا ہے۔

ایسی صورت میں جب تدفین کا بل $3,400 سے زیادہ ہو تو، تدفین کی جگہ کے اخراجات، قبر کھودنے، 
یا دفن کرنے کے اخراجات کو مجموعی بل سے کم کیا جائے گا اور جہاں باقی بچا بل $3,400 سے کم ہو 

تو، تدفین سے متعلق االؤنس کی منظوری دی جائے گی۔

اہلیت

اخراجات کو پورا کرنے کے لیے دستیاب وسائل یا اثاثے کے بغیر نیویارک کے کم آمدنی والے باشندہ کی 
آخری رسومات ادا کرنے کے لیے تدفین االؤنس دستیاب ہو سکتا ہے۔

اہلیت کا تعین کرنے کے لیے، درخواست جمع کرانا ہوگی اور OBS ہر ایک معاملے کے انفرادی حاالت 
کا جائزہ لے گا۔ 

درخواست دینے کے لیے

جو درخواست دہندہ تدفین کے انتظامات کا/کی ذمہ دار ہے اسے یا اس کے نمائندہ کو اس شخص کی 
وفات کی تاریخ سے ایک سو بیس )120( دنوں کے اندر تدفین کی خدمات کے دفتر میں درخواست 

داخل کرنی ہوگی۔

آپ http://nyc.gov/hra پر جا کر اور 'مجھے مدد کی ضرورت ہے' اور 'تدفین میں اعانت' پر 
کلک کر کے تدفین کے االؤنس کی درخواست (فارم M-860W) آن الئن حاصل کر سکتے ہیں، یا 

تدفین کی خدمات کے دفتر کو کال کر کے درخواست فارم حاصل کرنے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ 
درخواست کی معلومات ویب سائٹ پر دستیاب فارم میں براہ راست درج کی جا سکتی ہیں۔

آپ اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں:

ای میل

BurialServices@hra.nyc.gov درخواست
پر ای میل کی جا سکتی ہے

ٹیلی فون

اگر آپ کو درخواست کی کاپی کی ضرورت ہو 
تو 718-557-1399 پر کال کریں اور ہم آپ 

کو بذریعہ ڈاک یا ای میل سے درخواست بھیجیں 
گے۔ اگر آپ کو آن الئن درخواست مکمل کرنے 

میں مدد کی ضرورت ہو تو، ہمیں کال کریں۔

ذاتی طور پر یا بذریعہ ڈاک

 NYC HRA Office of Burial Services
 33-28 Northern Blvd. - 3rd Floor

Long Island City, NY 11101. 
 کام کرنے کے اوقات کے لیے718-557-1399  

پر کال کریں۔

فیکس

درخواست 0476-639-917  پر فیکس کی جا 
سکتی ہے

تائیدی دستاویزات

OBS کسی دستاویز کی تصویر یا اسکین شدہ تصویر کو ای میل کے ذریعہ قبول کرے گا لیکن اگر تصویر 
یا فوٹو صاف نہیں ہے تو آپ سے اصل کاپی کا طلب کر سکتا ہے۔ ذیل میں تدفین کے االؤنس کی درخواست 
پر کارروائی شروع کرنے کے لیے درکار عام دستاویزات کی ایک فہرست ہے۔ OBS ہر ایک معاملے کے 

حقائق اور حاالت کی بنیاد پر اہلیت کا تعین کرنے کیلئے اضافی دستاویزات کی درخواست کر سکتا ہے۔

درخواست دہندہ یا مجاز نمائندے کے ذریعہ مکمل کردہ اور دستخط شدہ تدفین کے االؤنس کی درخواست  •
کا فارم M-860W۔ تفصیالت کے لیے درخواست مالحظہ کریں۔

تصدیق نامۂ وفات کی تصدیق شدہ ایک اصل کاپی (یہ درخواست دہندہ کو واپس کر دی جائے گی)۔ •

تجہیز و تکفین کے معاہدہ کی نقل جو منتخب کردہ اشیاء اور خدمات کے بیان کے بطور بھی معروف  •
ہے۔ اس معاہدے پر تدفین کے ڈائرکٹر اور اس شخص کے دستخط ہونے چاہئیں جس نے آخری رسومات 

کا انتظام کیا ہے۔

سبھی چارجز کے آئٹم وار، قبرستان یا میت سوزی کے بل کی نقل۔ •

تدفین کی اشیاء کی صراحت واال اصل بل جس پر تدفین کے ڈائریکٹر نے دستخط کیا ہے اور نوٹری  •
پبلک یا کمشنر برائے وثائق کی موجودگی میں نوٹری کیا گیا ہے۔ اگر معاوضے ادا ہو چکے ہیں اور 

درخواست دہندہ معاوضہ مانگ رہا ہے تو تدفین کے بِل پر “مکمل ادائیگی” کی مہر لگانا ضروری ہے۔

اگر تجہیز و تکفین کے ادارے کا پیسہ ابھی بھی باقی ہے، تو تدفین کے ڈائرکٹر کے ذریعے دستخط کردہ  •
اور نوٹری پبلک یا کمشنر برائے وثائق کی موجودگی میں تصدیق شدہ اصل پوری طرح مکمل کردہ 

تجہیز و تکفین کے ڈائرکٹر کے بیان حلفی فارمز۔

ادائیگیاں

 HRA کسی فرد کو معاوضہ ادا کرنے کی صورت میں، ادائیگی وصول کرنے کے لیے، آپ کو
سے ادائیگی وصول کرنے والے شخص کے نام اور پتہ کی توثیق کرنے کے لیے ایک شکل کی 

شناخت درکار ہوگی۔ تنظیمی دوست کو ادائیگی کرنے کے لیے، تجہیز و تکفین گاہ یا تدفین کی 
خدمات فراہم کرنے والے کو W-9 کی ضرورت ہوگی۔ W-9 کی معلومات کی درخواست کرنے 

میں OBS آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
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