COVID-19

Sở Y tế Công cộng Quận Angeles
Chương trình Hỗ trợ Tang lễ liên quan đến COVID-19 của Cơ quan
Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA)
Việc thông qua Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Người dân Mỹ năm 2021 hiện tại có thể hỗ trợ các gia đình và cá nhân phải
chịu phí tổn tang lễ liên quan đến COVID-19 trong năm 2021 và vượt quá khả năng nộp đơn xin để được hỗ trợ các
chi phí tang lễ.
Tiêu chí Đủ điều kiện:
Những người Có thể Nộp đơn xin
•
•
•

•

Những người Không thể Nộp đơn xin

Trường hợp tử vong phải xảy ra ở Hoa Kỳ, bao gồm
các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ và Đặc khu Columbia.
Giấy chứng tử phải ghi rõ trường hợp tử vong có
nguyên do trực tiếp hoặc gián tiếp từ COVID-19.
Đương đơn phải là công dân Hoa Kỳ, người có
quốc tịch nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ
hoặc người nước ngoài đủ điều kiện đã chịu phí
tổn tang lễ phát sinh sau ngày 20 tháng 1 năm
2020.
Không có yêu cầu rằng người quá cố phải là công
dân Hoa Kỳ, người có quốc tịch nhưng không phải
là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài hội đủ
điều kiện.

•

•

Trẻ vị thành niên không thể nộp đơn thay cho
người lớn không phải là công dân Hoa Kỳ, người có
quốc tịch nhưng không phải là công dân Hoa Kỳ
hoặc người nước ngoài đủ điều kiện.
Có một số diện người nước ngoài cư trú hợp pháp
ở Hoa Kỳ nhưng không đủ điều kiện để nhận hỗ
trợ của Chương trình Hộ gia đình và Cá nhân của
FEMA, bao gồm cả hỗ trợ cho chi phí tang lễ.
Những diện này bao gồm, nhưng không giới hạn
ở:
o Người có thị thực du lịch tạm thời
o Du học sinh
o Người có thị thực lao động tạm thời
o Thường trú nhân như công dân của Liên bang
Micronesia, Palau và Cộng hòa Quần đảo
Marshall

Cách Nộp đơn xin:
• Việc nộp đơn xin bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Đương đơn phải đăng ký qua điện thoại bằng cách
gọi đến Số của Đường dây Hỗ trợ Tang lễ liên quan đến COVID-19: 844-684-6333 | TTY: 800-462-7585. Đơn
đăng ký trực tuyến sẽ không được chấp nhận.
• Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối theo giờ Miền Đông
• Các nhà tang lễ không đủ điều kiện để nộp đơn xin thay mặt cho một gia đình; đương đơn phải là một cá
nhân, không phải là một doanh nghiệp, và đã chịu chi phí tang lễ.
• Những đương đơn gần đây đã nộp đơn xin hỗ trợ FEMA cho diện thiệt hại về nhà cửa và/hoặc tài sản cá nhân
do thiên tai và cũng đã chịu chi phí tang lễ cho trường hợp tử vong vì COVID-19 phát sinh sau ngày 20 tháng 1
năm 2020, có thể nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ do COVID-19. Trường hợp này được yêu cầu nộp đơn xin riêng.
Hỗ trợ Tài chính:
• Đương đơn có thể nhận được hỗ trợ hoặc chi phí tang lễ cho nhiều người quá cố.
• Hỗ trợ được giới hạn ở mức tối đa là 9,000 đô la cho mỗi tang lễ và tối đa là 35,500 đô la cho mỗi đơn xin cho
mỗi tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc Đặc khu Columbia.
• FEMA nhìn chung sẽ chỉ trợ cấp Hỗ trợ Tang lễ liên quan đến COVID-19 cho một đương đơn cho mỗi người
quá cố. Chúng tôi nhận thấy rằng nhiều người có thể đã đóng góp vào việc thanh toán các chi phí tang lễ cho
một người quá cố. FEMA sẽ làm việc với các đương đơn trong những trường hợp này và những người nộp
nhiều biên lai/hóa đơn thanh toán chi phí tang lễ nhưng tên của họ không có trên biên lai/hóa đơn.
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Các chi phí Tang lễ được Đài thọ:
•
•
•
•
•
•

Chương trình Hỗ trợ Tang lễ liên quan đến COVID19 sẽ hỗ trợ trang trải chi phí cho các dịch vụ tang
lễ và chôn cất hoặc hỏa táng
Chuyên chở cho tối đa hai người để nhận dạng
người quá cố
Chuyển giao di hài
Mua quan tài hoặc bình tro
Địa điểm chôn cất hoặc khu hỏa táng
Biển hoặc bia mộ

•
•
•
•
•
•

Dịch vụ giáo sĩ hoặc người hành lễ
Sắp xếp tổ chức tang lễ
Sử dụng thiết bị hoặc nhân viên nhà tang lễ
Chi phí hỏa táng hoặc chôn cất
Chi phí liên quan đến việc cấp và chứng nhận nhiều
giấy chứng tử
Các chi phí bổ sung do luật hoặc sắc lệnh của chính
quyền tiểu bang hoặc địa phương đặt ra

Hạn chót để Nộp đơn xin
Tại thời điểm này, không có thời hạn chót để nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ liên quan đến COVID-19. FEMA sẽ thông báo
một thời hạn chót cụ thể sau khi đã xác định thời hạn này. Để biết thêm thông tin, xin hãy nhấp vào đây.
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