Veterans Affairs
Programa ng Komprehensibong Tulong
para sa mga Tagapag-alaga ng Pamilya

Mga Impormasyo tungkol sa Proseso ng Aplikasyon

Ang U.S. Department of Veterans Affairs (VA) Program of Comprehensive
Assistance for Family Caregiver (PCAFC) ay nag-aalok ng pinabuting na
suportang klinikal para sa mga tagapag-alaga ng mga kwalipikadong Veteran
na malubhang napinsala. Mga pagbabago sa programa resulta mula sa
Program of Comprehensive Assistance for Family Caregiver (PCAFC)
Improvements and Amendments Under the VA MISSION Act of 2018.
Kabilang sa mga pagbabagong ito ang:

Expa Pagpapalawak sa pagiging kwalipikado para sa PCAFC ng mga
Veteran na nagtamo ng malubhang pinsala o malubhang karamdaman o
lumala ang karamdaman dahil sa sa linya ng aktibong tungkulin sa
Militar, Naval, o Air Force o bago sumapit ang May 7, 1975 o simula
September 11, 2001.
Pag aalok ng serbisyong legal at pinansyal sa mga itinalagang Primary
Family Caregivers o mga pangunahing tagapag-alaga ng mga
kwalipikadong Veteran sa 2021
Patuloy na paggawa ng ibang pang pagbabago sa kwalipikasyon at
pagsusuri ng VA sa mga aplikasyon para sa PCAFC.
Paalala: PCAFC pagiging karapat-dapat para sa lahat ng natitirang panahon ay palawakin sa Oktubre 1, 2022

Sampung Hakbang na proceseso sa aplikasyon sa PCAFC
Ang lokal na Caregiver Support Team ay nakikipag-ugnayan sa Beterano at bawat tagapag-alaga ng pamilya na nag-aaply para sa PCAFC sa
buong sumusunod na proceso ng aplikasyon.

11. Pagsusumite ng Aplikasyon

2 Pangangasiwa ng aplikasyon

Sino: Beterano at tagapag-alaga makumpleto
ang aplikasyon.

Sino: Isang miyembro ng lokal na CSP Team ang mangangasiwa sa
aplikasyon ng Veteran at ng bawat aplikante para sa Family
Caregiver.

Ano: Aplikasyon para sa PCAFC – VA Form 1010CG.

Ano: Nakumpleto ang pagrerepaso PCAFC – VA Form 10-10CG.

Saan: Humingi ng tulong sa VA sa pagsagot sa
aplikasyon:
•

Puntahan ang website https://www.va.gov/familymember-benefits/comprehensive-assistance-forfamily-caregivers

•

Puntahan ang website at i-download PCAFC-VA
Form10-10CG
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/1010CG.pdf

•

Hanapin at kontakin ang Caregiver Support Team sa
www.caregiver.va.gov

•

Tawagan ang National Caregiver Support Line sa
numerong 1-855-260-3274.

Saan: Maaring personal, sa pamamagitan ng telepono, o VA Video
Connect.

Paala: Kung matutugunan ng Beterano at ng kahit isang
tagapag-alaga ang mga kinakailangan sa pagiging karapatdapat, mangyayari ang mga susunod hakbang:

3 Ebalwasyon ng Veteran

Sino: Magsasagawa ang isang miyembro ng Local CSP Team
ng klinikal na ebalwasyon sa Veteran.
Ano: Klinikal na impormasyon tungkol sa Veteran, kabilang
ang paglalahad ng tagapag-alaga tungkol sa mga
pangangailagan ng Veteran.
Saan: Maaring personal, sa pamamagitan ng telepono o VA
Video Connect.

4 Pagsusuri sa kakayanang panksyonal ng
Veteran

Sino: Gamit ang assessment instrument,
kukumpletuhin ng CSP Clinical Assessor ang
pagsusuri sa Veteran.
Ano: Gamit ang isang assessment tool,
kukumpletuhin ang pagsusuri sa Veteran.
Saan: Maaring personal, sa pamamagitan ng
telepono o VA Video Connect.

5 Ebalwasyon sa Tagapag-alaga
Sino: Magsasagawa ang isang lokal na CSP Team ng
ebalwasyon sa bawat aplikante ng Family Caregiver.
Ano: Ang ebalwasyon ay gagawin upang makakalap
ng impormasyon mula sa bawat isang tagapag-alaga.
Saan: Maaring personal, sa pamamagitan ng telepono
o VA Video Connect.

6 Paunang Pagsusuri ng Aplikasyon
Sino: Susuriin ng CSP Centralized Elibility and
Appeals Team (CEAT) ang aplikasyon.
Ano: Isang pagsusuri ng mga ebalwasyon at medical
record.
Kailan: Sa loob ng 35 hanggang 59 na araw matapos
makumpleto ang ebalwasyon.

Matutuloy ang hakbang 7 hanggang 10 kapag ang
CEAT ay nagpasiya na ang Veteran at Family
Caregiver ay magpapatuloy sa proseso ng
aplikasyon.

7 Pagsasanay sa Tagapag-alaga
Sino: Ang bawat Family Caregiver ay
makapagtapos ng pagsasanay sa caregiving.
Ano: Caregiver Core Curriculum.
Saan: Ang pagsasanay sa caregiving ay
nakumpleto online o sa pamamagitan ng
workbook.

8 Home-Care Assessment

Sino: Ang CSP Clinical Assesor ang magsasagawa ng HomeCare Assessment sa Veteran at bawat aplikante ng Family
Caregiver.
Ano: Tutukuyin kung ang kapakanan ng Veteran at ng mga
aplikante ng Family Caregiver, at ang kakayanan ng mga
aplikante na magbigay ng pangangalagang personal sa
Veteran sa kanyang bahay.
Saan: Sa bahay ng Veteran.

9 Final Application Review
Sino: Ang CSP Centralized Eligibility and Appeals Team (CEAT).
Ano: Pagsusuri at paggawa ng pinal na desisyon
Saan: Sa opisina ng VA

10

Notification

Sa loob ng 90 araw mula ng Huling Pagsusuri ng Aplikasyon, ang
VA ay maglalabas ng notipikasyon sa Veteran at (mga) Caregiver.
Tatawagan ng CSP Team ang Veteran at makakatanggap sila ng
isang opisyal na liham.

Paano Kontakin ang Iyong Caregiver Support Program Team
Maaaring mahanap ng Veteran at ng kanyang tagapag-alaga ang kanilang lokal na
Caregiver Support Coordinator sa pamamagitan ng:
Pagtawag sa Caregiver Support Line sa 1-855-260-3274 - Toll free, mula Lunes hanggang
Biyernes, 7:30AM hanggang 10:00AM (Eastern Time) at sa Sabado, mula 8:00AM
hanggang 5:00PM (Eastern Time).
Paggamit ng Caregiver Support Coordinator tool locator na makikita

www.caregiver.va.gov
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Ang online application ay
matatagpuan
sa: https://www.va.gov/fa
milymemberbenefits/comprehensiveas
sistance-for-familycaregivers

