ਇੰਡੀਆਨਾਪ੍ੋਲਲਸ 4/5 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ

ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ 4/15 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਅਤੇ ਬਚੇ ਿੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ
FedEx ਸਹਿਤ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣਗੇ। ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫੈਸਿੇ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਨੰ ਪਰਸਤਾਲਵਤ
ਲਨਯਮਾਾਂ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ।
ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਲਤੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਲਦੰਦਾ ਹੈ:
•
•
•

ਜੋ ਿੋ ਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰਸ
ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ
ਉਹ ਜੋ FedEx ਸਹਿਤ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਸਮੇ ਮੌਜਦ ਸਨ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸਦਮੇ
ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ

ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਅਗਸਤ 2021 ਨੰ ਜਾਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਿਾਭਾਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਔਨਿਾਈਨ ਅਰਜੀ ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਸਚੀ ਿਈ www.NationalCompassionFund.org/Indianapolis ‘ਤੇ ਸਾਈਨ
ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਲਕ ਤੁ ਹਾਨੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਮੇਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ:
•
•
•

ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਤਮ ਲਨਯਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇ
ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ

ਅਸੀ ਾਂ ਇਸ ਪਰਲਕਲਰਆ ਰਾਹੀ ਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਿਈ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਿ ਲਮਿ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਵਾਿਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ
ਦੇਣ ਲਵੱਚ ਖੁਸ਼੍ ਹਾਾਂ। ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਿ ਨਾਿ ਜਾਾਂ ਮੀਲਟੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਿਈ Indy@NationalCompassionFund.org
ਨੰ ਈਮੇਿ ਕਰੋ।
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ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

16 ਅਗਸਤ, 2021
ਇਹ ਅੰਤਮ ਵੰਡ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ 4/15 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ ਕਰੇਗਾ
("ਫੰਡ"), ਜੋ ਲਕ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ, ਨੈਸ਼੍ਨਿ
ਕੰਪੈਸ਼੍ਨ ਫੰਡ, ਲਵਸ਼੍ਾਿ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਤ ਅਤੇ ਉਲਚਤ ਫੀਡਬੈਕ ਸ਼੍ਾਮਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਫੰਡ ਰਾਹੀ ੀਂ ਲ ਿੱਤੇ ਗਏ ਲਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਿੱਕ ਉਪ੍ਹਾਰ ਹਨ ਲਜਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਾਅਵੇ ਾਰ ਜਾੀਂ
ਅਲਿਕਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਲਹਲਆੀਂ ਨੰ ਸੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ ਲਜਸ ਲਵਿੱਚ ਲਿਨਾੀਂ ਸੀਮਾ
ੇ, ਲਿਨੈਕਾਰਾੀਂ ੇ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਵੰਡ ੇ ਮਾਪ੍ ੰਡ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆ, ਸਮਾੀਂ ਸਾਰਣੀ, ਅਤੇ ਲ ਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ
ਰਕਮਾੀਂ ਨੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾੀਂ ੇ ਪ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਨ ਲਵਵੇਕ ੇ ਅਿੀਨ ਹਨ।

ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲਵੱਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ FedEx ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਾਂ, ਬੁਲਨਆਦਾਾਂ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ
ਰਪ ਨਾਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫੰਡ ਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੇ ਪਲਰਵਾਰਾਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਵਰਲਤਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੀੜਤ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਜੋ
ਹਮਿੇ ਦੌਰਾਨ ("ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਅਟੈਕ") 15 ਅਪਰੈਿ, 2021, ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ FedEx ਸਹਿਤ 'ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ ਅਤੇ
ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਸ਼੍ਨਿ ਕੰਪੈਸ਼੍ਨ ਫੰਡ, LLC (Federal Tax ID #30-0022798)
ਨੈਸ਼੍ਨਿ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਵਕਲਟਮਜ਼ ਆਫ ਕਰਾਈਮ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ 501(c)(3) ਗੈਰ-ਿਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
(Federal Tax ID #30-0022798) ਹੈ।
ਲਾਭਾੀਂ ੇ ਯੋਗ ਿਣਨ ਲਈ, ਸਾਰੀਆੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆੀਂ ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਸਤੰਿਰ, 2021 ਤੋਂ ਿਾਅ ਲਵਿੱਚ
ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਾੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਮਾਲਪ੍ਆੀਂ ਜਾੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੰ
ਪ੍ੀੜਤ ਵਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ੇਣੀ ਪ੍ਵੇਗੀ।
ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਿੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਾਾਂ ਵੇਰੀਬਿਾਾਂ ਨੰ ਲਧਆਨ ਲਵੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਲਵੱਚ ਸੱਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੱਟ ਦੀ ਲਕਸਮ
ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸੱਟ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਿਈ ਰਕਮਾਾਂ
ਦਾ ਲਨਰਧਾਰਨ ਵੇਰੀਬਿਾਾਂ ‘ਤੇ ਲਨਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹਨ: (1) 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੰ ਫੰਡ ਲਵੱਚ ਬਕਾਇਆ;
(2) ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ ਅਤੇ ਸਬਤ ਅਤੇ ਲਨਰਧਾਰਤ ਭਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜਦ
ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਸੰਲਖਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਡੇ ਟਾ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ; (3) ਸਾਰੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ
ਸਮੀਲਖਆ ਦੀ ਪਰਤੀ; ਅਤੇ (4) ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਲਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ਰੀ। ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਾਰੇ ਅਲਧਕਾਰ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਵੰਡ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੇਠਾਾਂ ਲਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
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ਯੋਗ ਲਿਨੈਕਾਰਾੀਂ ੀਆੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆੀਂ (ਯੋਗਤਾ ਇਿੱਕ ਸ਼ਰੇਣੀ ਤਿੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ)
A.

ਮੌਤ ੇ ਲਾਭਾੀਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਲਵੱਚ ਸਰਫਸਾਈਡ ਢਲਹਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਮਰਤਕਾਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ
ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਟੱਪਣੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
B.
ਰਾਤ ਭਰ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਲਵਿੱਚ ਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੇ ਪ੍ੀੜਤਾੀਂ ਲਈ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਟਾੀਂ
ਵਾਲੀਆੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆੀਂ
ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਜੋ ਕਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ FedEx ਸਹਿਤ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਪਾਰਲਕੰਗ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਚਤਰ 1 ਲਵੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ
ਲਗਆ ਹੈ), ਜੋ 15 ਅਪਰੈਿ, 2021 ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2021 (ਫੰਡ ਲਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਲਦਨ) ਦੇ ਲਵਚਕਾਰ
ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਾਤਾਾਂ ਿਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਦਾਖਿ ਸਨ, ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।
C.

ਿਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ੇ ਅਿਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੀੜਤਾੀਂ ੀਆੀਂ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਟਾੀਂ ੀਆੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆੀਂ

ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਜੋ ਕਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ FedEx ਸਹਿਤ ਜਾਾਂ ਇਸਦੇ ਪਾਰਲਕੰਗ ਥਾਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਚਤਰ 1 ਲਵੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ
ਲਗਆ ਹੈ), ਜੋ ਲਕ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ,
22 ਅਪਰੈਿ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕਸੇ ਬਾਹਰੀ- ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਿਾਜ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ।
D.

ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜ ਲਵਅਕਤੀ ਲਜਨ੍ਾੀਂ ਨੇ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸ ਮੇ ਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ

ਜੋ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 8951 ਮੀਰਾਬੈਿ ਰੋਡ (ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਲਚੱਤਰ 1 ਲਵੱਚ
ਦਰਸਾਇਆ ਲਗਆ ਹੈ) ਲਵਖੇ FedEx ਸਹਿਤ ‘ਤੇ ਮੌਜਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ
ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

ਲਚੱਤਰ 1.
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ਲਵਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਲਕਲਰਆਵਾੀਂ
ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਈ ਿਾਭਾਾਂ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ,
28 ਸਤੰਿਰ, 2021 ੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ [ਹਾਲਾੀਂਲਕ, ਫੰਡ
ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾੀਂ ਕੋਲ ਆਪ੍ਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਿੱਕ ਆਖਰੀ ਲਮਤੀ ਵਿਾਉਣ ਾ ਅਲਿਕਾਰ ਸੁ ਿੱਰਲਖਅਤ ਹੈ]।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ, ਲਬਨੈਕਾਰ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਲਕ ਕੀ ਉਹ ਲਮਰਤਕ ਪੀੜਤਾਾਂ ਿਈ, ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਿਈ, ਜਾਾਂ ਲਵਅਕਤੀਗਤ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਿਈ ਿਾਭ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ
ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਨੰ ਿਾਭਾਾਂ ਿਈ ਲਸਰਫ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ, ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ
ਲਸਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵੰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਜਸਦੇ ਿਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ।
ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਵਧੀ ਅਤੇ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
A.

ਫੰਡ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਨੈਸ਼੍ਨਿ ਕੰਪੈਸ਼੍ਨ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਅਤੇ ਿਾਭਾਾਂ ਿਈ ਇੱਕ ਔਨਿਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ("ਐਪਿੀਕੇਸ਼੍ਨ") ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਨ
ਦਾ ਲਿੰ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਈਮੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਫੰਡ-ਲਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਔਨਿਾਈਨ ਸੰਪਰਕ
ਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼੍ਨਿ ਕੰਪੈਸ਼੍ਨ ਫੰਡ ("NCF") ਨੰ ਿੋ ੜੀਦੀ
ਹੈ, ਜੋ ਲਕ NCF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (www.NationalCompassionFund.org) ‘ਤੇ ਸਲਥਤ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਪਰਲਕਲਰਆ ਨਾਿ ਜੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ ਹੋਣ ਵਾਿੀ NCF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
NCF ("ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ") ਦੇ ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਲਕਲਰਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ੀੜਤ ਆ
ੁ ਰਾ
ਜਾੀਂ ਉਸ ੀ ਤਰਫੋਂ ਲਸਰਫ ਇਿੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ ੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਮੰਗਿਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ
ਾਂ ਸਹਾਇਕ
28, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੀਆਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ (ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਲਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿੋ ੜੀਦੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਚਨਾ ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਵਾਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਿ) ਨੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ
ਜਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਲਕਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਈਮੇਿ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਿ
Indy@NationalCompassionFund.org ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
B.
ਔਨਿਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 30 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੋਂ ਸ਼੍ੁਰ ਹੋਣ ਵਾਿੀ ਹੈ ਜੋ
www.NationalCompassionFund.org 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਕੋਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ
ਘਾਟ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰ ਲਵਕਿਪਕ ਫਾਈਲਿੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼੍ਨ ਕਰਨ ਿਈ 855-4VICTIM (855-4842846) 'ਤੇ ਟੋਿ-ਫਰੀ ਲਬਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਿ ਕਰਨ ਿਈ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਾਂ ਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਿਈ,
C.
ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਵੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲਬਨੈਕਾਰ ਅਧਰੀ ਜਾਾਂ ਨੁ ਕਸ ਵਾਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਦ
ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼੍ਾਮਿ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਅਸਫਿ ਲਰਹਾ ਜਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਅਸਫਿ
ਲਬਨੈਕਾਰ ਿੋ ੜੀਦੇ
ਲਰਹਾ), ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਦਫਤਰ ਵਿੋਂ ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਲਸ਼੍ਸ਼੍ ਲਵੱਚ ਇੱਕ
ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਲਬਨੈਕਾਰ ਨੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਿ ਨੋਟੀਲਫਕੇਸ਼੍ਨ ਭੇਜੇਗਾ।
D.
ਸਾਰੇ ਲਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨਾਾਂ ਨੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਾਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ
ਅੰਤਮ ਸਮੀਲਖਆ ਅਤੇ ਲਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤੁ ਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡ
ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਚੈਕ ਜਾਾਂ ਇਿੈ ਕਟਰੌਲਨਕ ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰ ਨੰ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਿਈ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਲਨਰਧਾਰਨ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨਗੇ। ਲਬਨੈਕਾਰ ਲਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ
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ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ, ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ NCF ਦੀ ਫੰਡ ਵਿੋਂ ਲਕਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਾਂ
ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਕਸਮ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਿਈ ਲਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮਵ
ੇ ਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
E.
ਲਮਰਤਕ ਪੀੜਤ ਿਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਿੋ ੜ
ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਲਮਰਤਕ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਲਵਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਲਵਅਕਤੀਆਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,
ਜੀਵਨਸਾਥੀ, ਬੱਚ,ੇ ਮਾਪੇ, ਭੈਣ -ਭਰਾ) ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ
ਪਰੋਬੇਟ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਜੱਥੇ ਲਮਰਤਕ ਪੀੜਤ ਲਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਾਾਂ
ਮਾਮਲਿਆਾਂ ਲਵੱਚ ਜਦ ਪੀੜਤ ਲਵਆਲਹਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਲਧਕਾਰਤ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਿਈ ਲਨੱ ਜੀ
ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਮਰਤਕ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਾਂ ਲਮਰਤਕ ਦੇ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਵਾਰਸਾਾਂ ਅਤੇ ਿਾਭਪਾਤਰਾਾਂ ਲਵੱਚ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਿਈ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਨੰ ਇੱਕ ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਯੋਜਨਾ
ਲਤਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਲਜਹੀਆਾਂ ਸਲਥਤੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਲਜੱਥੇ ਲਮਰਤਕ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਲਵਆਹ ਿਈ ਮੰਲਗਆ
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਜਸਮਾਨੀ ਲਰਸ਼੍ਤੇ ਵਾਿੇ ਸਾਥੀ ਨਾਿ ਰਲਹੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਲਗਆ ਸੀ, ਫੰਡ
ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਲਵਵੇਕ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇੱਕ ਮੰਗੇਤਰ, ਲਜਸਮਾਨੀ ਲਰਸ਼੍ਤੇ ਵਾਿੇ ਸਾਥੀ ਜਾਾਂ ਬੱਲਚਆਾਂ ਨੰ ਲਮਰਤਕ ਦੀ
ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਿ ਕਰਨ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਯੋਜਨਾ ਅਲਜਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੰ ਨੀ ਵਾਰਸਾਾਂ,
ਿਾਭਪਾਤਰਾਾਂ, ਅਤੇ ਮੰਗੇਤਰ ਜਾਾਂ ਨਾਿ ਰਲਹੰਦੇ ਇੱਕ ਲਜਸਮਾਨੀ ਲਰਸ਼੍ਤੇ ਵਾਿੇ ਸਾਥੀ ਨੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਜਨ੍ਾਾਂ ਲਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੰ
ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਵੰਡ ਿਈ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰਸਾਾਂ ਦੇ ਲਵੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਕ ਲਵਅਕਤੀਗਤ
ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਾਂ ਪਰਸਤਾਲਵਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ, ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਅਲਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਿੇ ਪਰੋਬੇਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਅਲਧਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਏਗੀ ਲਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਈ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲਵਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਲਥਤੀਆਾਂ ਲਵੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ, ਫੰਡ
ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ, ਆਪਣੇ ਲਵਵੇਕ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਫੰਡਾਾਂ ਨੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਾਂ ਪਰਭਾਲਵਤ ਫੰਡਾਾਂ ਨੰ ਪਰੋਬੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲਧਕਾਰ
ਖੇਤਰ ਵਾਿੇ ਕੋਿ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਲਵੱਚ ਰੱਲਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਅਦਾਿਤੀ ਆਦੇਸ਼੍ ਦੇ
ਨਾਿ ਲਸਰਫ ਮਤੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵੰਲਡਆ ਜਾਵੇਗਾ।
F.
ਜੇ ਲਕਸੇ ਨਾਬਾਿਗ ਬੱਚੇ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਰਪਰਸਤ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾਾਂ
ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਕਸੇ ਅਯੋਗ ਬਾਿਗ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀ
ਿਈ ਪਰਤੀਲਨਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਪਾਵਰ-ਆਫ਼-ਅਟਾਰਨੀ, ਸਰਪਰਸਤੀ, ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤ ਜਾਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਐਡ ਲਿਟਮ ਦੀ
ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੇ ਸਬਤ ਦੀ ਿੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
G.
ਸਰੀਰਕ ਸੱਟ ਵਾਿੇ ਲਬਨੈਕਾਰ ਿਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਲਧਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੁਸ਼੍ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: (i) ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਦਾਖਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲਮਤੀ (ਜੇ ਿਾਗ ਹੋਵੇ), (ii)
ਇਿਾਜ ਦੀ ਲਮਤੀ ਜਾਾਂ ਹਸਪਤਾਿ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਜੇ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾਖਿ ਲਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ (iii) ਸੱਟ ਦੀ
ਪਰਲਕਰਤੀ ਅਤੇ ਇਿਾਜ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਪੇਸ਼੍ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਕਾਿੀ ਸਬਤ ਲਕ ਸੱਟ ਇੰਡੀਅਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਵੱਜੀ ਸੀ।
H.
ਮਨੋਲਵਲਗਆਨਕ ਸਦਮੇ ਿਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਰਕਾਰਡਾਾਂ ਜਾਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਗ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਰਕਾਰਡਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼੍ਟੀ ਕੀਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਪਰਮਾਲਣਤ ਕਰਨ ਿਈ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ (ਲਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ
ਨੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੱ ਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਿਾਜ ਦੇ ਨਾਿ ਨਾਿ, ਮੈਡੀਕਿ ਲਰਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਈ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ
ਵਾਿਾ ਹਿਫਨਾਮਾ ਵੀ ਪੇਸ਼੍ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈੈ।
I.
NCF, ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਗੁ ਪਤਤਾ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣਗੇ ਪਰ ਗੁ ਪਤਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਲਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਲਕ ਜੇ ਇਸ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਿਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ
ਲਕਸੇ ਵੀ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲਵਚਾਰ ਕਰੋ।
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J.
ਉਹ ਜੋ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੰ ਫੰਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਿਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫੰਡ ਪਰਸ਼੍ਾਸਕ ਇਹਨਾਾਂ
ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਿਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਲਵੱਚ ਲਕਸੇ ਵੀ ਸਵਾਿ ਿਈ ਟੈਕਸ ਸਿਾਹਕਾਰ ਨਾਿ ਸਿਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲਸਫਾਰਸ਼੍
ਕਰਦੇ ਹਨ।
K.
ਜਦੋਂ ਿਾਭਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵੰਡਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਹਨ, ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ 4/15 ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ
ਪਰੀ ਜਾਾਂਚ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ(ਐਗਰੀਡ ਅਪੋਨ ਪਰੋਸੀਜਰਸ) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਲਡਲਟੰਗ ਫਰਮ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਲਹਮਤੀ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਲਰਪੋਰਟ ਦੇ
ਨਾਿ, ਸਾਰੇ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ, ਦਾਨੀਆਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਿੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਉਪਿਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਹੁੰਚ ਤੋਂ ਿਾਹਰ(ਆਊਟਰੀਚ)
A.
ਨੈਸ਼੍ਨਿ ਕੰਪੈਸ਼੍ਨ ਫੰਡ ((NCF) ਇੰਡੀਆਨਾਪੋਲਿਸ ਹਮਿੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੰ ਟੈਿੀਫੋਨ, ਮੇਿ, ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ
ਇਿੈ ਕਟਰੌਲਨਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਰਪਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰਲਕਲਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ
ਸੰਬਧੀ ਪਰਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਿਈ ਆਉਟਰੀਚ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਲਵੱਚ ਕਮੀਆਾਂ ਨੰ ਦਰ ਕਰਨ
ਿਈ ਪੀੜਤਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ
ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਗਿਵਾਰ, 28 ਸਤੰਬਰ, 2021, ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਮਤੀ ਤੋਂ
ਪਲਹਿਾਾਂ ਅਲਜਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਪਰ NCF ਇਸ ਗੱਿ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਲਦੰਦਾ ਲਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਲਦੰਦਾ ਹੈ ਲਕ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਵਅਕਤੀ ਜੋ NCF ਦੇ ਸੰਪਰਕ
ਲਵੱਚ ਹਨ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਲਵੱਚ ਸ਼੍ਾਮਿ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਈ ਲਕ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਸਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਿਈ ਯੋਗ ਲਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਗ
ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਾਂ ਲਸਹਤ ਸੰਭਾਿ ਪੇਸ਼੍ੇਵਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਕ ੇ ਵੀ NCF ਨਾਿ ਸਾਾਂਝੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਕ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਿ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਲਕਉਲਾਂ ਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਗ ਕਰਨ ਵਾਿੇ ਜਾਾਂ ਕਰਾਈਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼੍ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ/ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਇੰਡੀਅਨਾ ਲਵਕਲਟਮਜ਼ ਨਾਿ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ-ਲਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਔਨਿਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ
ਰਾਹੀ ਾਂ NCF ਨਾਿ ਸਾਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
B.
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਰਪ ਲਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰ ਪੀੜਤਾਾਂ ਨੰ ਫੈਿਾ ਲਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ www.NationalCompassionFund.org 'ਤੇ ਫੰਡ-ਲਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਔਨਿਾਈਨ
ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰ ਲਜਵੇਂ ਲਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨਾਿ
ਲਸੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਾਂ ਲਕ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਮੰਗਿਵਾਰ, ਸਤੰਬਰ 28, 2021, ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾ
ਸਕਣ।
C.
ਲਬਨੈਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਾਂ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਨਾਿ ਲਵਕਿਲਪਕ ਮੀਲਟੰਗਾਾਂ ਤਲਹ
ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 'ਤੇ 30 ਅਗਸਤ, 2021, ਅਤੇ 28 ਅਕਤਬਰ, 2021 ਦੀ
ਲਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪਰਸ਼੍ਾਸਕਾਾਂ ਨਾਿ ਮੀਲਟੰਗਾਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਾਂ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਲਹਿਾਾਂ 30 ਅਗਸਤ, 2021, ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਲਮਆਦ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਲਜਹੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਲਟੰਗਾਾਂ ਆਪਸੀ ਸੁਲਵਧਾਜਨਕ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ ਤਲਹ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਮੀਲਟੰਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਿਈ, ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Indy@NationalCompassionFund.org ਨੰ
ਈਮੇਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ।ੋ
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ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਇੰਡੀਆਨਾਪ੍ੋਲਲਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

15 ਅਪਰੈਿ, 2021 – ਗੋਿੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
19 ਅਪਰੈਿ, 2021 – NCF ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਫਾਰਮ ਿਾਾਂਚ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਹੈ
9 ਜਨ, 2021 – ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਲਸ਼੍ਪ ਦੀ ਘੋਸ਼੍ਣਾ
16 ਜਨ, 2021 – ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲਹਿੀ ਮੀਲਟੰਗ: ਡਰਾਫਟ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲਦਓ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਿਈ ਭੇਜੋ
21 ਜਨ, 2021 – ਡਰਾਫਟ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਅਨੁ ਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
8 ਜੁਿਾਈ, 2021 – ਡਰਾਫਟ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਪਰਕਾਲਸ਼੍ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਟੱਪਣੀ ਦੀ ਲਮਆਦ ਸ਼੍ੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
13 ਅਗਸਤ, 2021 – ਜਨਤਕ ਲਟੱਪਣੀ ਦੀ ਲਮਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
16 ਅਗਸਤ, 2021 – ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਿਈ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ
19 ਅਗਸਤ, 2021 - ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਅਨੁ ਵਾਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰੋ
28 ਅਗਸਤ, 2021 – ਪਲਰਵਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਦਿਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਿੀਆਾਂ ਪਾਰਟੀਆਾਂ ਿਈ NCF ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਪਰੋਟੋਕੋਿ ਪਰਕਾਸ਼੍ਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ
30 ਅਗਸਤ, 2021 – ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਿਾਈਨ ਉਪਿਬਧ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਲਨਰਦੇਸ਼੍ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਭਾਵੀ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਪਰਸਾਲਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਸਚੀ ਲਵੱਚ ਹਨ।
ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਿ) ਅਤੇ ਫੰਡ
30 ਅਗਸਤ – 28 ਸਤੰਬਰ, 2021 - ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ (ਿੋ ੜੀਦੇ
ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਨੰ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ
28 ਸਤੰਿਰ, 2021 – ਲਾਭਾੀਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਾੀਂ ਕਰਾਉਣ ੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ
25 ਅਗਸਤ, 2021 – ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਗਸਤ 30 - ਸਤੰਬਰ 28, 2021 - ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਨਾਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਲਨੱ ਜੀ ਮੀਲਟੰਗਾਾਂ
ਪਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ
30 ਅਗਸਤ – 28 ਅਕਤਬਰ, 2021 – ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਐਡਲਮਲਨਸਟਰੇਟਰਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਮੀਲਖਆ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਲਖਆ ਅਤੇ ਮਨਜਰੀ ਿਈ ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਯੋਗ ਲਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰ
ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਿਈ ਲਸਫਾਰਸ਼੍ਾਾਂ।
10 ਨੰਵਬਰ, 2021 – ਸੰਚਾਿਨ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡਾਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਲਦੰਦੀ ਹੈ
15 ਨਵੰਿਰ, 2021 – ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪ੍ਾਤਰਾੀਂ ਨੰ ਭੁ ਗਤਾਨ ੀ ਵੰਡ ਰੋਲਲੰ ਗ ੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁ ਰ
ਹੁੰ ੀ ਹੈ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਲਤੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਲਜਸ ਲਵੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵੰਡਾਾਂ ਪਰੀਆਾਂ ਹੋ ਗਈਆਾਂ ਹਨ:
ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਾਂ ‘ਤੇ ਸਲਹਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਆਲਡਲਟੰਗ ਫਰਮ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰੀ ਜਾਾਂਚ ਦਾ ਸੰਚਾਿਨ ਕਰਦੀ
ਹੈ।
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