ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ 4/15 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ
ਡ�ਾਫ਼ਟ
ਪ�ੋਟੋਕਾਲ
16 ਜੂਨ, 2021
ਇਹ ਇੱਕ ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਾਲ ਹੈ। ਅੰਿਤਮ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊਸ਼ਨ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ, ਜੋ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ 4/15
ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ (“ਫੰਡ”) ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਪ�ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ
ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ("ਕਮੇਟੀ"), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ , ਵਧੇਰੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲ� ਪ�ਸੰਿਗਕ
ਅਤੇ ਢੁਕਵੀ ਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵੱਤੀ ਲਾਭ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਨ ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਾਅਵਾ
ਜਾਂ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਇਸ ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਆਂ, ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਸਮੇਤ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਵਰਗੀਕਰਨ, ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਿਵਵੇਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਂ ੇ ਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ FedEx ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਬ
ੋ ਾਰਾਂ, ਫਾਊਡ
ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਨ�ਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਾਰੇ
ਗਏ, ਪੀੜਤ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੀੜਤ FedEx ਸੁਿਵਧਾ ਿਵਖੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ
("ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲਾ”) ਦੌਰਾਨ 15 ਅਪ�ੈਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ,
ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਸੀ. (LLC) , ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਆਈ.ਡੀ. (ID) #30-0022798, ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ�ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ,
ਇੱਕ 50l(c)(3) ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਆਈ.ਡੀ.(ID) #30-0022798 ਹੈ।

ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਤੰਬਰ 28, 2021 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ
ਸਰਪ�ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਤਰਫ਼� ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਤ� ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਸੱਟ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੱਟ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 1
ਵੰਡ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ:
ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ (ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਸ਼�ੇਣੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ ਹੈ)
A.

ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਿਜਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: (1) 30
ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ; (2) ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਭੂਗੋਿਲਕ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ; (3) ਸਾਰੀਆਂ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ; ਅਤੇ (4) ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।
1
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ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਮਤ�ਕ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਇਸ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸ਼�ੇਣੀ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ�ਸੰਿਗਕ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 'ਤੇ ਅੰਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
B.

ਰਾਤ ਦੇ ਸਮ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਅਿਜਹੇ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ, ਜੋ FedEx ਸੁਿਵਧਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ (ਿਚੱਤਰ 1 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ), ਜੋ
ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਲੱ ਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 15 ਅਪ�ੈਲ, 2021 ਅਤੇ 28
ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ (ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ
ਿਦਨ), ਅੰਿਤਮ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
C.

ਇੱਕ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ
ਿਵਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ

ਅਿਜਹੇ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ, ਜੋ FedEx ਸੁਿਵਧਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਪਾਰਿਕੰਗ ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ (ਿਚੱਤਰ 1 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ), ਜੋ
ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ 22 ਅਪ�ੈਲ, 2021 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ-ਪਿਹਲਾਂ
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਿਤਮ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
D.

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਿਵਅਕਤੀ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮ� 8951 ਮੀਰਾਬਲ ਰੋਡ (ਿਚੱਤਰ 1 ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ) ਿਵਖੇ FedEx ਸੁਿਵਧਾ
ਿਵੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਿਚੱਤਰ 1

ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ
, 2021 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ [ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਰੱਖਦੇ ਹਨ]। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਿਮਤ�ਕ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਲੱ ਗਣ ਦੇ
ਲਾਭ ਲਈ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਿਵਅਕਦੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਵਜ� ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ
2

ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼
ਇਕੋ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ।
ਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ:
A.

ਫੰਡ ਦਾ ਪ�ਬਧ
ੰ ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਲਾਭ ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਾਲ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਿਲੰ ਕ (“ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ”), ਸਾਰੇ ਿਗਆਤ ਸੰਭਾਵੀ
ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ (“NCF”) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਜਮ�ਾਂ
ਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਿਤਮ ਪ�ਟ
ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋ ੜੀਦੀ
ੋ ੋਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਅਗਸਤ, 2021
ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ nationalcompassionfund.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ("ਫੰਡ
ਪ�ਸ਼ਾਸਕ") ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਤਰਫ਼� ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਿਹਤ
ਂ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) 28
ਸਾਰੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਵਾਲ Indy@NationalCompassionFund.org
'ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅ. ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ www.NationalCompassionFund.org ‘ਤੇ 30 ਅਗਸਤ, 2021 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿਜਨ�ਾਂ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਕਲਿਪਕ ਫਾਈਿਲੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਲ-ਫ�ੀ
ਿਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ 8855-4VICTIM (855-484-2846) 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਂ
ੲ. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਅਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਿਬਨੈਕਾਰ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ�ਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਿਰਹਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜ� ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇਗਾ।
ਸ. ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਤ� ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਹਰ ਯੋਗ ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ ਟ�ਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੰਿਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਿਨਰਧਾਰਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਿਬਨੈਕਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਸਮ� 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ�ਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮ� ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹ. ਿਕਸੇ ਿਮ�ਤਕ ਪੀੜਤ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮ� ਿਵਆਿਹਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ (ਿਜਵ� ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਿਚਆਂ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭੈਣਾਂਭਰਾਵਾਂ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ�ੋਬੇਟ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤਿਹਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜੱਥੇ ਿਮ�ਤਕ ਪੀੜਤ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਅਿਜਹੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਿਵਆਹ ਨਹੀ ਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਿਮ�ਤਕ ਨੇ ਕੋਈ
ਵਸੀਅਤ ਨਹੀ ਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਨੱ ਜੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਿਮਤ�ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ
ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਿਜੱਥੇ ਿਮਤ�ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮ�, ਉਸਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ
ਨਾਲ ਰਿਹ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤ� ਅਲੱ ਗ ਰਿਹੰਦਾ/ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ
ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗੇਤਰ, ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਿਮਤ�ਕ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਯੋਜਨਾ ਅਿਜਹੇ ਸਾਰੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਮੰਗੇਤਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਿਵਚ� ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਵੰਡ
ਲਈ ਸਿਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਰਸਾਂ ਿਵਚਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਿਕ ਿਨੱ ਜੀ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ
ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ, ਿਬਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ�ੋਬੇਟ ਕੋਰਟ ਤ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਿਵੱਚ, ਫੰਡ
ਪ�ਸ਼ਾਸਕ, ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪ�ਬ
ੋ ੇਟ ਕੋਰਟ
ਿਵੱਚ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਮਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੰਿਡਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
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ਕ. ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਰਪ�ਸਤ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ)। ਅਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ� ਿਕ ਪਾਵਰ-ਆਫ਼-ਅਟਾਰਨੀ, ਸਰਪ�ਸਤਤਾ, ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਜਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡ ਲਾਈਟਮ ਦੀ ਿਨਯੁ ਕਤੀ।
ਖ. ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਦੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: (i) ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ, (ii) ਹਸਪਤਾਲ ਤ� ਿਡਸਚਾਰਜ ਹੋਣ (ਛੁੱਟੀ ਿਮਲਣ) ਦੀ ਿਮਤੀ, ਅਤੇ (iii) ਸੱਟ ਦੀ
ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਬੂਤ ਿਕ ਸੱਟ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹੋਈ ਸੀ।
ਗ. ਮੋਨੋਿਵਿਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਸੇ ਿਰਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱ ਛਣਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਿਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਿਧਕਾਰ
ਨੂੰ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਿਬਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਘ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ, ਇਸਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁ ਪਤਤਾ
ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯਤਨਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੁ ਪਤਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਿਨੱ ਜੀ ਿਵਅੰਗ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਙ. ਫੰਡ ਉਨ�ਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਫੰਡ ਤ� ਭੁਗਤਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਇਨ�ਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ
ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚ. ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ 4/15 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਔਡੀਿਟੰਗ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਮਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦ� ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਮਤ ਪ�ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ,
ਸਾਰੇ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਊਟਰੀਚ (ਪਹੁੰਚ)
A. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਪੱਤਰ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਅਤੇ ਇਲੈ ਕਟ�ਾਿਨਕ
ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਿਤਮ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਂ ਿਦੰਦਾ ਿਕ
ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਐਪਲਕੇਸ਼ਨ ਸਮ�
ਿਸਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ
ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ
ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਫ. (NCF) ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੋ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗਤਾ
ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਿਸਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕਉਿਂ ਕ ਉਨ�ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਪੀੜਤ ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਨਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
B. ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਿਤਮ ਰੂਪ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਅੰਿਤਮ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ�ਾਂ ਸਾਰੇ ਿਗਆਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹੀ ਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਮ ਫੰਡ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ
NationalCompassionFund.org 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਸੱਧੇ ਹੀ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 28 ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਕਲਿਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤ� 28 ਅਕਤੂ ਬਰ, 2021 ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤ� 28
ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅਿਜਹੀ ਮੀਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਿਟੰਗਾਂ ਪਰਸਪਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਸਮ� ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ
ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੀਿਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ
Indy@NationalCompassionFund.org ਦੁਆਰਾ ਭੇਜ।ੋ
ਪ�ਸਥਾਿਪਤ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
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15 ਅਪ�ੈਲ, 2021 – ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਿਲਸ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
19 ਅਪ�ੈਲ, 2021 - ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
9 ਜੂਨ, 2021 – ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੈਟੀ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
16 ਜੂਨ, 2021 – ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਮੀਿਟੰਗ, ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਭੇਿਜਆ
21 ਜੂਨ, 2021 – ਅਨੁ ਵਾਦ ਤ� ਵਾਪਸ ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ
8 ਜੁਲਾਈ, 2021 – ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
13 ਅਗਸਤ, 2021 – ਜਨਤਕ ਿਟੱਪਣੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
16 ਅਗਸਤ, 2021 – ਅੰਿਤਮ ਪ�ਟ
ੋ ੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੀਅਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ।
19 ਅਗਸਤ, 2021 – ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਤ� ਵਾਪਸ ਡ�ਾਫ਼ਟ ਪ�ੋਟਕ
ੋ ਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ
26 28 ਅਗਸਤ, 2021 – ਅੰਿਤਮ ਪ�ੋਟੋਕਾਲ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਦਲਚਸਪ ਿਧਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
➢ 30 ਅਗਸਤ, 2021 – ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ�ਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਿਗਆਤ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ
ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ�ਸਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਹੜੇ ਫੰਡ ਵੈਬ
ੱ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੋਲ ਜਮ�ਾਂ
➢ 30 ਅਗਸਤ – ਸਤੰਬਰ 28, 2021 – ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
➢ 28 ਸਤੰਬਰ, 2021 – ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ।
➢ 25 ਅਗਸਤ, 2021 – ਫੰਡ ਦਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
➢ 30 ਅਗਸਤ – 28 ਸਤੰਬਰ, 2021 – ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨੱ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
➢ 30 ਅਗਸਤ – ਅਕਤੂ ਬਰ 28, 2021: ਫੰਡ ਪ�ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ
ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਟੀਿਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
➢ 10 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
➢ 15 ਨਵੰਬਰ, 2021: ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਿਲੰ ਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
➢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਿਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੰਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਲੇ ਖਾ ਪਰੀਿਖਅਕ ਦੁਆਰਾ AUP
ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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