Veterans Affairs

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

Mga Mahalagang Impormasyon tungkol sa Pagpapalawak ng Kwalipikasyon para sa PCAFC

The Ang U.S. Department of Veterans Affairs (VA) Program of
Comprehensive Assistance for Family Caregiver (PCAFC) ay
nag-aalok ng pinabuting suportang klinikal para sa mga
tagapag-alaga o caregiver ng mga kwalipikadong Veteran na
malubhang napinsala. Ang mga pagbabagong ito ay batay sa
bagong "Program of Comprehensive Assistance for Family
Caregiver (PCAFC) Improvements and Amendments Under
the VA MISSION Act of 2018” Final Rule, RIN 2900-AQ48 na
pinagtibay simula October 1, 2020.

Kasama sa pagbabagong ito ay ang mga sumusunod:
Pagpapalawak ng kwalipikasyon para sa PCAFC
Pag aalok ng serbisyong legal at pinansyal sa mga itinalagang Primary Family Caregivers o mga
pangunahing tagapag-alaga ng mga kwalipikadong Veterans
Ang patuloy na paggawa ng ibang pang pagbabago sa
kwalipikasyon at aplikasyon sa PCAFC.
Sino ang kwalipiya: Mga beterano na nakakuha o nagpalala ng isang seryosong pinsala
(kasama na ngayon ang malubhang karamdaman) sa linya ng tungkulin sa aktibong
militar, pandagat, o serbisyo sa himpapawid sa o pagkatapos ng Setyembre 11, 2001, o
sa o bago ang Mayo 7, 1975 .

Sino ang maaring kwalipikado?
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1Ang Isang Veteran na nagtamo ng malubhang pinsala,

maari itong isa o pinagsama-samang pinsala o
karamdaman na nabigyan ng service-connected disability
(SCD) rating na 70% o higit pa, at

PCAFC Application
May dalawang paraan para mag-apply sa PCAFC:
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Ang isang Veteran na nangangailangan ng tuloy-tuloy
na personal na pangangalaga ng hindi bababa sa anim
na buwan batay sa isa sa mga sumusunod:

• An Kawalan ng kakayahang magsagawa ng mga aktibidad sa
pang-araw-araw na pamumuhay (Activity of Daily Living –
ADL); o

• Ang pangangailangan sa pangangasiwa, proteksyon, o
tagubilin, ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng
functional impairment na tuwirang nakakaapekto sa
kakayahan nyang panatilihin ang kanyang personal na
kaligtasan sa araw-araw.
Maaaring magbigay sa iyo ang iyong Tagapangasiwa ng Suporta ng
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Puntahan ang website www.caregiver.va.gov at i-download
ang VA Form 10-10CG. Ipadala sa pamamagitan ng koreo
ang nakumpletong form sa: Program of Comprehensive
Assistance for Family Caregivers Health Eligibility Center,
2957 Clairmont Road, NE, Suite 2000, Atlanta, GA 303291647
Makipag-ugnayan nang personal sa isang Caregiver
Support Coordinator sa lokal na Veterans Affairs
Medical Center (VAMC).

Paalala: PCAFC pagiging karapat-dapat para sa lahat ng
natitirang panahon ay palawakin sa Oktubre 1, 2022

Tagapangalaga ng karagdagang impormasyon. Tutulungan ka nila sa bawat
hakbang! Mayroong pitong mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat.
Mangyaring tingnan ang Eligibility Fact Sheet para sa mga detalye.

Ang online application ay matatagpuan sa:
https://www.va.gov/family-member-benefits/comprehensive-assistance-for-family-caregivers

Mahalagang Pagbabago sa Pagpapalawak ng Kwalipikasyon - Malaking Panalo para sa Veterans!!
Dati: Kinailangang makita ng VA ang koneksyon sa pagitan ng pangangailangan para sa personal na pangangalaga sa isang kwalipikadong malubhang pinsala.
Malawak na Pagbabago: Sa pinabuting PCAFC, kwalipikado na ang mga Veteran na may serbisyo sa panahong pre-1975 era, at tinanggal na ang
pangangailangan para sa isang koneksyon ng personal na pangangalaga sa isang kwalipikadong malubhang pinsala. Kaugnay dito, pinalawak na ang kahulugan
ng malubhang pinsala at idinagdag na ang anumang kapansanan na nabigyan ng service-connected rating (SCD) — kahit na ito ay nagbunga dahil sa pinsala,
karamdaman o sakit. Ang dalawang pagbabagong ito ay lubhang nagpalawak sa pamantayan ng pagiging kwalipikado sa programa.
Bakit Mahalaga ito: Sa karamihan ng mga kaso, maraming kondisyon ang maaaring maging dahilan upang mangailangan ng personal na pangangangalaga. Ang
pangangailangan ng Veteran ay maaaring kumplikado kung saan hindi matukoy kung alin sa kanyang maraming karamdaman ang sanhi ng pangangailangan
para sa personal na pangangalaga.

Programa ng Komprehensibong Tulong para sa mga Benepisyo ng Family Caregivers
Kabilang sa mga benepisyo ng kwalipikadong tagapag-alaga ay ang mga sumusunod:
Edukasyon at training

Pagkakaroon ng panandaliang kaluwagan sa pagaalaga

Paraan para makakuha ng
healthcare insurance (Kung ang
tagapag-alaga ay walang healthcare
insurance)

Pag-aalaga sa kalusugan
Kompensasyon sa tagapag-alaga
kasama ang mga gastuhin kaugnay
sa byahe upang makadalo ang
Veteran
sa
isang
medical
appointment sa VA

Pagpapayo tungkol sa kalusugan ng isipan

Pinansyal na panggastos
:

Maaaring matagpuan ng Veteran at kanyang tagapag-alaga ang kanilang lokal na
Caregiver Support Coordinator sa pamamagitan ng ......
Pagtawag sa Caregiver Support Line sa telepono bilang 1-855-260-3274 - Toll free, mula Lunes hanggang
Biyernes, 8:00AM hanggang 10:00AM (Eastern Time) at sa Sabado, mula 8:00AM hanggang 5:00PM (Eastern
Time).
Paggamit ng Caregiver Support Coordinator tool na makikita sa
support/New_CSC_Page.asp
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www.caregiver.va.gov/

Ang online application ay
matatagpuan sa:
https://www.va.gov/family
member benefits/comprehensive
assistance for family caregivers- -

