
قانون التصدي الشامل للسموم والمحاربين القدامى في فيتنام 
وعصر الحرب الباردة

 VA.gov/PACT تعرف على المزيد واشترك في 
 VA Health and Benefits App قم بتنزيل تطبيق 

 (1-800-698-2411) 1-800-MyVA411 اتصل بنا على 
VA.gov/find-locations/ ابحث عن وزارة شؤون المحاربين القدامى على

 يوسع قانون التصدي الشامل للسموم، الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في 
10 أغسطس 2022، الرعاية الصحية والفوائد لقدامى المحاربين في حقبة فيتنام.

في 8 نوفمبر 2022: ستبدأ وزارة شؤون المحاربين القدامى في دمج فحوصات
التعرض للمواد السامة. سيتلقى كل محارب قديم مسجل في الرعاية الصحية لمحاربين 

القدامى فحًصا أوليًا للتعرض للسموم وفحص متابعة كل خمس سنوات على األقل. 
 ستتاح الفرصة للمحاربين القدامى المؤهلين الذين لم يسجلوا للتسجيل والحصول 

على الفحص.

المخاطر المهنية  • إشعاع   • ملوثات الهواء   •
عوامل الحرب  • مواد كيميائية   •

•  االعتالل الجامائي وحيد النسيلة ذو األهمية 
)MGUS( غير المحددة

ارتفاع ضغط الدم  •

قد يتأهل أفراد األسرة أو المعالون من المحاربين القدامى المتوفين لمزايا المحاربين القدامى المختلفة بسبب اإلعاقات اإلضافية المحددة في قانون التصدي الشامل للسموم إذا كانوا يستوفون 
.VA.gov/PACT متطلبات األهلية. يتوفر مزيد من المعلومات للناجين عبر اإلنترنت على الرابط

إنيويتاك أتول
 1 يناير -1977

31 ديسمبر 1980

بالوماريس، إسبانيا
 17 يناير 1966-
31 مارس 1967

ثول، جرينالند
 21 يناير 1968-

25 سبتمبر 1968

جمهورية فيتنام
9 يناير 1962-7 مايو 1975

غوام أو ساموا األمريكية
)أو في مياههم اإلقليمية(

9 يناير 1962-31 يوليو 1980

تايالند
أي قاعدة أمريكية أو ملكية تايلندية
9 يناير 1962-30 يونيو 1976

جونستون أتول
)أو على متن سفينة كانت تسمى هناك(

1 يناير 1972-30 سبتمبر 1977

الوس
أي قاعدة أمريكية أو ملكية تايلندية

1 ديسمبر 1965-30 سبتمبر 1969

كمبوديا
في ميموت أو كريك، مقاطعة كامبونج شام

16 أبريل 1969-30 أبريل 1969

يوسع القانون الرعاية الصحية والمزايا للمحاربين القدامى 
الذين شاركوا في بعض أنشطة االستجابة النووية أو التنظيف:

فحوصات التعرض للمواد السامة
بشكل عام، هناك عدة أنواع من التعرضات المحتملة أو األخطار 
التي قد يتعرض لها المحاربون القدامى خالل خدمتهم العسكرية، 

تشمل:

فوائد قانون التصدي الشامل للسموم
يضيف قانون التصدي الشامل للسموم شرطين 

افتراضيين جديدين للعامل البرتقالي:

4 طرق سهلة للتقدم للحصول على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى

التقديم عبر اإلنترنت عبر الرابط 
VA.gov/health-care/apply/

application/introduction

 االتصال بالخط الساخن المجاني 
8387-222-877 من االثنين إلى الجمعة، 

 من الساعة 8:00 صباًحا إلى الساعة 
8:00 مساًء بالتوقيت الشرقي.

إحضار نموذج VA 10-10EZ مكتمل 
وموقع إلى أقرب مركز أو عيادة طبية 

للمحاربين القدامى.

إرسال نموذج طلب اإلعانات 
 الصحية مكتمل وموقع بالبريد 

VA 10-10EZ

4 طرق سهلة لبدء المطالبات

 تعرف على المزيد على 
VA.gov/disability/
how-to-file-claim/

 قم بزيارة مكتب VBA اإلقليمي
VA.gov/benefits/

offices.asp

 العمل مع  VSO معتمد 
VA.gov/ogc/apps/

accreditation/index.asp

اتصل بالخط الساخن للمنافع 
 )لألسئلة المحددة( 

على 1-800-827-1000

األهلية للحصول على الرعاية الصحية بموجب قانون التصدي 
الشامل للسموم

الذين خدموا في هذه البلدان خالل فترات زمنية محددة مؤهلون للتسجيل في 
الرعاية الصحية المقدمة من وزارة شؤون المحاربين القدامى اعتباًرا من 

10 أغسطس 2022.
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