Chuẩn Bị Cho Sự Qua Đời của Người Thân trong Gia Đình
Các bạn đã suy nghĩ phải làm gì để chuẩn bị cho sự qua đời của người thân yêu của bạn?
Hầu hết chúng ta chưa chuẩn bị chi cả. Do đó, khi người thân yêu của bạn qua đời, ban có hằng
triệu việc để làm. Sau đây là bản liệt kê một số việc cần làm để bạn không phải tìm kiếm tứ tung
trong lúc bối rối. Có thể chỉ có một vài việc thích hợp với hoàn cảnh của bạn.



















Giấy hôn thú và giấy khai sinh. Muốn hiểu thêm cách xin các giấy tờ nầy bạn có thể vào trang
mạng www.cdc.gov/nchs
Giấy khai sinh của mỗi đứa con bạn nuôi dưỡng, Muốn hiểu thêm cách xin các giấy nấy bạn
có thể vào trang mạng www.cdc.gov/nchs
Giấy tờ bảo hiểm y tế, nhân thọ,v.v ...
Giấy chủ quyền nhà và tài sản
Chứng khoán
Giấy tờ ngân hàng
Giấy giải ngũ danh dự và/hoặc số hồ sơ VA của một cựu chiến binh
Giấy chủ quyền xe hơi và các giấy đăng ký xe hơi.
Giấy nợ và phiếu trả nợ và/hoặc hợp đồng
Thông tin về thẻ tín dụng
Giấy tờ pháp lý-- di chúc, tín thác, v.v..
Giấy khai thuế
Nếu làm chủ cơ sở thuong mại, cần có tài liệu về cơ sở thuong mại, hùn hạp v.v..
Thông tin về thành viên công đoàn
Người liên lạc nơi làm việc- về hưu bổng, ngân hàng, và quyền lợi đoàn viên khi qua đời
Giấy tờ tang lễ và chôn cất
Làm một danh sách người trong gia đình/bạn bè mà bạn muốn có mặt hoặc báo tin sau khi
qua đời

Bản liệt kê nầy dài và có thể quá nhiều. Bạn có thể nói chuyện với các thành viên khác trong gia
đình để tranh thủ sự giúp đỡ của họ để góp các giấy tờ này lại với nhau. Mỗi người có thể là có
thể làm một phần của bản liệt kê nầy cho bạn.
Sau khi bạn đã gom góp tất cả các giấy tờ này, bạn nên báo cho gia đình biết nơi chúng được lưu
giữ, để họ có thể truy cập, trong trường hợp bạn không có mặt khi người thân của bạn qua đời.
Khi bạn đang chuẩn bị việc này cho người thân yêu của bạn, bạn cũng nên làm cho chính mình,
để gia đình của bạn không phải bối rối để thu thập giấy tờ của bạn.

Phải Làm Gì Khi Người Thân Trong Gia Đình Qua Đời
Sau đây là hướng dẫn chung và có thể không áp dụng trong mọi tình huống.
 Nếu người chết trong bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão, các viện nầy sẽ liên hệ với các nhà
quàng
 Nếu người chết trong chương trình chăm sóc cuối đời, liên hệ với chương trình nầy
 Nếu người chết ở nhà và theo như dự đoán, gọi bác sĩ của họ



Nếu người chết ở nhà không được chăm sóc hay chết một cách bất ngờ, hãy gọi 911-lưu
ý rằng các nhân viên y tế có thể cố gắng để làm cấp cứu hồi sinh. Bạn nên tìm hiểu thêm
vấn đề này bây giờ.
 Nếu người quá cố muốn hiến tặng cơ thể / bộ phận của họ, liên hệ với các tổ chức mà họ
muốn hiến tặng cơ thể / bộ phận của họ
 Hoàn thành sắp xếp tang lễ / chôn cất
 Xin nhiều bản sao giấy khai tử chính thức (xem bên dưới)
 Thông báo cho Sở An Sinh Xã Hội (800-772-1213 hoặc 800-325-0778 - TYY)
 Kiểm tra các quyền lợi với Cơ quan Cựu Chiến Binh (800-827-1000)
 Thông báo cho công ty bảo hiểm sức khỏe kể cả bảo hiểm y tế Medi-Cal và Medicare
 Liên hệ công ty bảo hiểm nhân thọ
 Liên hệ với sở làm/chủ hảng
 Thông báo cho bưu điện
 Thay đổi tài khoản ngân hàng
 Duyệt lại các thẻ tín dụng và /hoặc tài khoản tín dụng
 Gặp một luật sư
 găp một người làm kế toán
 Nếu họ sở hữu một chiếc xe hơi, chuyển quyền sử dụng
 Thông báo cho DMV
Thông tin về giấy khai tử-- Tốt nhất là xin để có được nhiều bản sao chính thức.
Làm thế nào để xin giấy khai tử-- nếu người quá cố đã ở tại Orange County:
• Bạn có thể nhận được bản sao giấy khai tử ngay lập tức qua Sở Y Tế Quận Cam (714) 480-6700.
• Sau 60 ngày, bạn có thể nhận được bản sao qua Văn Phòng Clerk-Recorder Vital Records ở
Santa Ana (877) 445-8988.
• Bạn có thể tới nơi xin bản sao, gọi điện thoại, gửi thư, điện thư, hoặc qua mạng.
• Bạn phải trả lệ phí cho các bản sao.
• Người xin bản sao sẽ phải ký giấy chứng nhận rằng họ là người có thẩm quyền để xin bản sao.

Để có thêm thông tin liên lạc: Family Caregiver Resource Center
Trung Tâm Tài Nguyên Của Người Chăm Sóc Cho Thân Nhân
(800) 543-8312
www.caregiveroc.org
Từ năm 1988,Trung Tâm Tài Nguyên Cho Người Chăm Sóc Thân Nhân Family Caregiver Resource Center,
đã giúp đỡ hằng ngàn gia đình và chuyên gia chăm sóc người cao niên trên 60 tuổi bị các bệnh nan y tật
nguyền hoặc người lớn với bệnh làm suy não bộ như Alzheimer’s, tai biến mạch máu não, Parkinson’s, chấn
thương não bộ, và bệnh Huntington’s. Dịch vụ gồm có Cố Vấn Gia Đình, Thẩm Định và Kế Hoạch Chăm Sóc,
Cố Vấn, Lớp Giáo Dục Tâm Lý, Kế Hoạch Nghỉ Ngơi, và Giáo Dục Cộng Đồng.
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