Veterans Affairs

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

Mahalang Impormasyon tungkol sa Buwanang Stipend para sa Primary Family Caregivers

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 (Caregiver) ng mga
kwalipikadong Veteran na malubhang napinsala. Mga pagbabagong sa
programa result amula sa "Program of Comprehensive Asdsistance 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. Kabilang sa mga pagbabagong ito ang:

Pagpapalawak ng pagiging kwalipikado para sa PCAFC
Nagtratrabaho tungo sa isang solusyon sa kontrata sa hinaharap hinggil sa
pananalapi at serbisyong legal para sa mga karapatdapat na Pangunahing
Tagapangalaga ng Pamilya.
Ang patuloy na paggawa ng ibang pang pagbabago sa makakaapekto sa
kwalipikasyon at ang pagsusuri ng VA sa aplikasyon sa PCAFC.
Sino ang kwalipiya: Mga Veteran na nagtamo ng malubhang pinsala o malubhang karamdaman sa linya ng
aktibong tungkulin sa Militar, Naval, o Air Force, bago ang petsang May 7, 1975 o simula sa petsang
September 11, 2001.
Paalala: PCAFC pagiging karapat-dapat para sa lahat ng natitirang panahon ay palawakin sa Oktubre 1,2022.

PCAFC Buwanang Stipend
Mahalagang ang papel na ginagampanan ng tagapagalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga Veterans.
Ang U.S. Department of Veterans Affairs (VA) ay nagaalok ng ilang serbisyo para suportahan ang mga
tagapag-alaga kabilang na ang buwanang stipend para
sa Primary Family Caregivers ng mga Veterans na may
katamtaman at matinding pangangailangan.

Buwanang Stipend Rate
Ang basehan ng VA sa pagbabayad ng buwanang
stipend ay ang Office of Personnel Management
(OPM) General Schedule (GS) Annual Rate for
Grade 4, Step 1, kung saan ang halaga ng stipend
ay base sa lugar kung saan nakatira ang Veteran,
at hahatiin pa sa 12.

Ang stipend ay buwanang kabayaran na ibinibigay sa
Primary Family Caregiver ng isang kwalipikadong
Veteran.

Paano Makipag-ugnay sa Isang Caregiver Support Coordinator:
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, 8:00AM
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 sa www.caregiver.va.gov/
support/New_CSC_Page.asp

Ang online application ay
matatagpuan sa
https://www.va.gov/familymember-benefits/comprehensiveassistance-for-family-caregivers

Pagbabayadng stipend: Dalawang Antas
• Ang VA ay mag-tatalaga ng partikular na porsyento ng buwanang stipend rate batay sa halaga at antas ng
personal na pangangalaga na ibinigay sa kwalipikado na Veteran ng Primary Family Caregiver.
• Ang halaga at antas ng personal na pangangalaga ay nahahati sa dalawang antas. Ang pagkakaiba sa pagitan
ng dalawang antas ay base sa kakayahan ng Veteran na tustusan ang kanyang sarili sa komunidad.
Level 1: Para sa isang kwalipikadong Veteran na may kakayahang tustusan ang sarili sa komunidad, ang
Primary Family Caregiver ay makakatanggap ng 62.5% na rate ng buwanang stipend.
• Halimbawa, ang GS rate sa grade 4, step 1, sa Dallas, Texas, para sa 2020 ay $33,638 taun-taon.
• Kaya, ang buwanang stipend ng isang Primary Family Caregiver ng isang kwalipikadong Veteran sa
Dallas, Texas, gamit ang rate na ito (62.5%) ay humigit-kumulang na $1,751.98.
Level 2: Para sa isang kwalipikadong Veteran na walang kakayahan na tustusan ang sarili sa komunidad,
ang Primary Family Caregiver ay makakatanggap ng 100% na rate ng buwanang stipend.
• Halimbawa, ang GS rate sa grade 4, step 1, sa Dallas, Texas, para sa 2020 ay $33,638 taun-taon
• Ang 2020 buwanang stipend para sa isang Primary Family Caregiver ng isang kwalipikadong Veteran sa
Dallas, Texas, sa rate na ito (100%) ay humigit-kumulang na $2,803.17.
Ang VHA Office of Community Care (VHA OCC) ang nagpoproseso ng buwanang stipend at lahat ng pagbabago na may
kaugnayan sa buwanang stipend. Maaari kang makipag-ugnay sa VHA OCC upang malaman ang mga impormasyon
tungkol sa mga proseso ng pagbabayad ng stipend sa pamamagitan ng:
•

Telepono: 1-877-733-7927, Lunes
hanggang Biyernes, 8:00AM hanggang
8:00PM (Eastern Standard Time)

•

https://www.va.gov/communitycare/

Para sa mga Kalahok sa Legacy:

Kung ikaw ay lumahok sa PCAFC bago ang
petsang October 1, 2020, mangyaring basahin
ang Legacy Reassessment Fact Sheet.
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