
 
Hỗ trợ Mai táng là gì 

Chương trình Hỗ trợ Mai táng cung cấp sự trợ giúp cho những cư dân có thu nhập thấp tại 
Washington, DC, những người chỉ cần giúp đỡ về phí tang lễ. Chi phí của dịch vụ tang lễ mà nhà 
tang lễ đặt ra cho những người quá khổ có thể lên đến 3.000 $. Cục An ninh Kinh tế DHS (ESA) sẵn 
sàng chi tối đa 800 $ cho các dịch vụ tang lễ hoặc 450 $ cho chi phí hỏa táng.   Các gia đình nhận 
được sự hỗ trợ này phải có một nhân viên tang lễ được xác định bởi ESA. Tổng chi phí tang lễ sẽ 
không nhiều hơn 2.000 $. 
 

Ai là người Đủ điều kiện?  
Một gia đình có thể được hưởng chương trình này nếu số tiền sẵn có dành cho người chết vào ngày 
họ qua đời không vượt quá 800 $. Số tiền này bao gồm tất cả các khoản còn lại từ tất toán tài khoản 
ngân hàng, kiểm soát An sinh Xã hội chính thức, tiền chi bảo hiểm nhân thọ, chi phiếu trả lương cuối 
cùng, v.v. Các quy định đặc biệt có thể áp dụng đối với vợ hoặc chồng và trẻ em dưới 18 tuổi. 
 

Liệu chương trình này có Thanh toán cho Tất cả mọi thứ? 
Các khoản tiền trợ cấp được giới hạn tối đa là 800 $ đối với các dịch vụ tang lễ hoặc 450 $ cho chi 
phí hỏa táng. ESA sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp cho nhà tang lễ. Các gia đình sẽ không được 
hoàn lại cho chi phí tang lễ mà họ tự trả hoặc nếu họ sử dụng một nhà tang lễ khác. 
 

Làm thế nào để tôi Đăng ký?  
Một thành viên trong gia đình hoặc cá nhân muốn được hỗ trợ với các dịch vụ tang lễ có thể đăng ký 
cho những người đã chết. Họ nên đến đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ số 645 phố H để hoàn thành và 
ký một bản đăng ký ngắn. Bạn phải sử dụng Nhà Tang lễ đang hoạt động theo hợp đồng với Đặc khu 
Columbia. Ngoài ra, bạn phải cung cấp các giấy tờ sau: 
 
   • Chứng minh về Quận cư trú (trừ khi người đã chết là kẻ vô gia cư); 
   • Chứng minh thu nhập; 
   • Chứng minh về nguồn lực; và 
   • Chứng minh về mối quan hệ 
 
ESA sẽ thực hiện việc xác nhận đủ điều kiện nhanh nhất có thể. 
 
Tôi cần Đăng ký ở đâu?  
Các đơn Đăng ký có sẵn tại địa chỉ sau: 
Văn phòng các Dịch vụ Chuyên môn 
Chương trình Hỗ trợ Mai táng 
Số 645 Đường H, NE 
Washington, DC 20002 


