Veterans Affairs

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

Mahalagang Impormasyon para sa mga Kasalukuyang Kalahok sa Programa

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 pagbabago sa programa result
amula sa “Program of Comprehensive Assistance for Family
Caregiver”(PCAFC) Improvements and Amendments Under the
VA MISSION Act of 2018.

Kasama sa pagbabagong ito ay ang mga sumusunod:
Pagpapalawak ng kwalipikasyon para sa PCAFC

Nag-aalok ng mga legal at pampinansyal para sa
itinalagang Primary Family Caregivers para sa ng
mga karapat-dapat na Beterano noong 2021
Ang patuloy na paggawa ng ibang pang pagbabago
sa kwalipikasyon at ebalwasyon ng PCAFC sa mga
aplikasyon.

Sino ang kawalipiya:

Mga Veteran na nagtamo ng malubhang pinsala o malubhang karamdaman habang nasa aktibong tungkulin sa Militar, Naval, o Air
Force, bago ang May 7, 1975 o simula September 11, 2001.

Sino ang Legacy Participant?

Ikaw ay isang Legacy Participant kung ikaw at ang inyong (mga) tagapag-alaga ay inaprubahan at itinalaga ng VA bilang na
kwalipikado sa PCAFC bago sumapit ang October 1, 2020.

Ano ang Kailangan Kong Gawin?

Walang agarang aksiyon ang kailangan kung gusto mong manatili sa Caregiver Program.
VA ay mag-iiskedyul ng appointment upang reasses ang iyong patuloy pagiging karapat-dapat at pangangalaga ng mga pangangailangan.
Pinapanatili mo ang iyong awtomatikong pagiging karapat-dapat sa isang taon - hanggang Setyembre 30, 2021 hindi mahalaga kung kailan
maganap ang iyong muling pagtatasa.

Mababago ba ang aking Stipend dahil sa panibagong ebalwasyon?
Para sa mga Legacy Participants na tumutugon sa mga bagong
kwalipikasyon, ang posibleng resulta ng panibagong ebalwasyon ay:
• Mas mataas na halaga ng stipend – agaran mong matatanggap
ang karagdagang halaga ng stipend, pati na ang retroactive
payment hanggang October 1, 2020.
• Mas mababang halaga ng stipend - patuloy mong
tatanggapin ang kasalukuyang halaga ng stipend hanggang
sa matapos ang transitional period

Para sa mga Legacy Participants na hindi nakatugon sa bagong
kwalipikasyon, na-discharge o na kansela dahil sa ibang kadahilanan,
patuloy mong tatanggapin ang kasalukuyang halaga ng stipend
hanggang sa matapos ang transitional period.

Makukuha ang online application sa:
https://www.va.gov/family-member-benefits/comprehensive-assistance-for-family-caregivers

Sa Mga Kasalukuyang Nakalahok sa Programa: Mga Sagot sa mga Kadalasang Katanungan
Q1. Bakit kailangan kong sumailalim sa panibagong ebalwasyon?

Q6. Gaano katagal bago ko malaman ang resulta ng ebalwasyon?

A1. Nagsagawa ang VA ng mga pagbabago upang mapabuti at mapalawak
ang Program of Comprehensive Assistance for Family Caregivers (PCAFC),
kabilang dito ang mga pagbabago sa pamantayan ng kwalipikasyon.
Alinsunod dito, lahat ng Legacy Participants ay kailangang sumailalim sa
panibagong ebalwasyon upang matiyak na ang bagong pamantayan ng
pagiging kwalipikado ay natugunan para sa patuloy na pakikilahok sa
programa.

A6. Ang determinasyon ay gagawin sa loob ng 45 na araw pagkatapos ng
ebalwasyon.

Q2. Q2. Kailangan ko bang mag-sumite ng isang bagong aplikasyon?
A2. Hindi. Bilang Legacy Participant, hindi mo kailangang magsumite ng
bagong aplikasyon.
Q3. Paano ako aabisuhan tungkol sa aking pagtatasa?
A3. Makikipag-ugnay sa iyo ang Tagapangasiwa ng Suporta ng Caregiver
lumahok sa kinakailangang muling pagtatasa. Walang agarang kailangan
ng aksyon kung nais mong manatili sa Programa. Pinapanatili mo ang
iyong awtomatikong pagiging karapat-dapat para sa isa taon - hanggang
Setyembre 30, 2021, hindi mahalaga kung kailan ang iyong naganap ang
muling pagsusuri.
Q4. Q4. Kailangan ko bang pumunta sa Medical Center sa
panahon ng COVID-19 pandemic para sa isang ebalwasyon?
A4. Hindi. Ang iyong kaligtasan ay ang aming prayoridad. Sa
panahon ng COVID-19 pandemic, ang ebalwasyon ay isasagawa
ng mga lokal na tauhan sa VA Medical Center sa pamamagitan
ng virtual telehealth habang ang Veteran at tagapag-alaga ay
nasa bahay.
Q5. Sino ang magpapasiya kung kwalipikado ako sa programa?
A5. Kapag nakumpleto na ang iyong ebalwasyon, ang
Centralized Eligibility and Appeals Team ang susuri at
magpapasiya kung ikaw ay kwalipikado sa programa
pagkatapos ng September 30, 2021.

Q7. Paano ko malalaman ang resulta ng ebalwasyon?
A7. Makakatanggap ka ng tawag sa telepono mula sa iyong
Caregiver Support Coordinator at isang opisyal na liham
ang ipapadala sa iyo.
Q8. Ano ang mangyayari kung tapos na ako mula sa programa?
A8. Makakatanggap ka ng paunang impormasyon anumang araw bago
sumapit ang October 1, 2021. Matitigil ang pagtanggap ng stipend ng mga
Legacy Participants simula December 1, 2021. Makakatanggap din ng 90-day
extended benefits ang Family Caregiver mula sa pagtatapos sa programa.
Q9. If Q9. Kung hindi ako sang-ayon sa desisyon, maaari ba akong
umapela?
A9. Oo. Kung hindi ka sumasang-ayon sa isang desisyon sa ilalim ng PCAFC,
mayroon kang karapatan na umapela. Mangyaring kontakin ang Patient
Advocate sa iyong lokal na VA Medical Center upang pag-usapan ang proseso
ng apela. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong Caregiver Support
Coordinator kung mayroon kang karagdagang mga katanungan.
Q10. May iba pa bang programang maaring tumulong sa akin?
A10. Mayroon pang karagdagang programa na maaari mong magamit sa
pamamagitan ng Program of General Caregiver Support Services (PGCSS), o
sa pamamagitan ng pagsangguni sa Caregiver Support Coordinator sa
pinakamalapit na VA Medical Center. Ang mga impormasyong ito at makikita
mo sa Caregiver website - www.caregiver.va.gov

Paano Makipag-ugnay sa isang Caregivers Support Coordinator

Maaaring makipag-ugnayan ang Veteran at ng kanyang tagapag-alaga sa 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 locator na makikita sa www.caregiver.va.gov/
support/New_CSC_Page.asp

Released 11/30/2020

Ang online application ay
matatagpuan sa

https://www.va.gov/familymember-benefits/comprehensive-

