
للسموم الشامل التصدي لقانون الالا استغ حتٌالالا عملٌات لتجنب نصائح

  للسموم الشامل التصدي بمانون المرتبط حتٌالًاال التصٌد فً زٌادة هنان كانت .حتٌالاال رتكابال الجدٌدة الفرص المحتالون ٌستغل
ٌات ،(الهاتف عبر) والتصٌد ،(اإللكترونً البرٌد) ٌالالا وعمل المحاربٌن  تستهدف لدامى وسائل التواصل االجتماعً التً عبر حت

 أي من حذرٌن المحاربٌن لدامى ٌكون أن ٌجب .عنهم نٌابة المطالبات تمدٌم أو للسموم لانون التصدي الشامل للوصول إلى مزاٌا
مربحة مالٌة خدمة أو منفعة ٌضمن شخص

المحظورات

غٌر مصرح بها  لشركة مئوٌة من مدفوعات المستحمات ٌوافك على دفع نسبة عمدا تولع ال

إذا كنت بحاجة إلى  .الخاصة بن ممابل مساعدتها فً مطالبة وزارة شؤون المحاربٌن المدامى

من  معتمدون ومحامون ءالووك VSOs عن مساعدة فً تمدٌم مطالبة، فهنان ممثلون

.لمساعدتن لمدامىا شؤون المحاربٌن ةوزار

النموذج بمراجعة دائما لم .حماال آخر شخص به لٌموم فارغ نموذج على تولع ال

 .لنفسن بنسخة واحتفظ التولٌع لبل المكتمل

وٌمكن الطبٌٌن ٌنالمهنٌ مع خاصة لاتالع لها أن تعلن التً بالشركات تنخدع ال

 الفٌدرالٌة، الحكومة على حتٌالاالب لاموا إذا .مزاٌا على حصولن تضمن أن

 .المستحمات تلن سداد عن الا مسؤو تكون فمد

ألي  أخرى ت الطبٌة أو أي معلومات شخصٌةالجتماعً أو السجالتمدم رلم الضمان ا ال  

 مكتب عتمادا أداة باستخدام عتمادها أوراق تمدٌم لبل المطالبات فً المساعدة ٌمدم شخص

 .العام المانونً المستشار

 من تفوٌض أو لمدامىا المحاربٌن شؤون بواسطة وزارة نشاؤهاإ ٌتم لم النماذج التً تولع على ال

 ".الكوالٌس وراء من" المطالبات فً المساعدة لتمدٌم ما لشخص خارجٌة جهة

المطلوبات

 .إللٌمً مكتب أي فً أو شخصٌا VA.GOV عبر نترنتاال عبر آمن طلبن بشكل تمدٌم ٌمكنن

المحاربٌن المدامى وبعد ذلن، ستساعد  شؤون وزارة مع مباشرة مطالبتن من التهرب ٌمكنن

 رسوم أو تكالٌف توجد ال .لدعمها زمةالال دلةألا جمع فً وزارة شؤون المحاربٌن المدامى

 .للتطبٌك خفٌة

      المدامى ً تمدمها وزارة شؤون المحاربٌناحذر من الشركات التً تعلن عن الفوائد الت  

  المحاربٌن المدامى على  تتعرف وزارة شؤون البمساعدتهم. لد  الٌمكن الحصول علٌها إال     

الشركات ولد تحاول فرض رسوم غٌر لانونٌة. هذه    

 التصاالتا لالخ من علٌن لتولٌع عمدها الضغط العدوانٌة التً لد تحاول من الشركات حذرا كن

 تتصرف أن ٌجب" على اررصاال لالخ من أو المتكررة

 ".مزاٌا على الحصول فً فرصتن ستفمد الوإ نآلا

المدامى أو لدٌها  المحاربٌن شؤون وزارة عن نٌابة بن تتصل أنها تدعً التً الشركات من احذر

المدامى على شؤون المحاربٌن اتصل بوزارة  .لة خاصة مع وزارة شؤون المحاربٌن المدامىالع

إذا كنت غٌر متأكد 1000-827-800-1الرلم 

 .مستلمة رسالة أي صحة من

 (VSO)المخضرمة الخدمات  مؤسسات إحدى مع بالعمل مهتما كنت إذا :الصحة من التحمك

 Office of General) مالعا المستشار المانونً دداة اعتماأ أو وكٌل أو محام، فاستخدم

Council Accreditation) بٌانات لتوثٌك 

 .صحتها من والتحمكاعتمادهم 

 .للسموم الشامل التصدي قانون عن للمعلومات الرسمً المصدر هو www.VA.gov/PACT موقع
 .للسموم الشامل التصدي بمانون المتعلمة المزاٌا على للحصول نآلا ٌتمدموا أن ناجٌنوال المحاربٌن لدامى نرٌد

 شكوى بتمدٌم لم . /https://www.va.gov/oig/hotline العام للمفتش المدامى المحاربٌن شؤون لمكتب الساخن بالخط تصالالا ٌرجى بها، المشتبه حتٌالالا عملٌات عن غالإلبل

ٌارة لم .الفٌدرالٌة التجارة مفوضٌة إلى  المحاربٌن لدامى لمساعدة إضافٌة موارد على للحصول كترونٌةلإلا الجرائم دعم شبكة بز

 .لكترونٌةإلا الجرائم مكافحة فً وأسرهم الخدمة وأعضاء

التصدي الشامل للسموم قانون باستغالل االحتٌال عملٌات من احذر 

الشامل التصدي بقانون بوعدنا الوفاء روبنسون هٌث أول الرقٌب على باٌدن الرئٌس وقع أغسطس، 10 فً

 :لالخ من منهم لناجٌنوا القدامى المحاربٌن ٌٌنالم القانون هذا ٌساعد .قانونا لٌصبح للسموم

 وحرب فٌتنام فً المحاربٌن ولدامى السامة للمواد التعرض من ٌعانون الذٌن المدامى للمحاربٌن الصحٌة الرعاٌة أهلٌة تمدٌد •

 2001) سبتمبر 11 بعد ما) سبتمبر 11 بعد وما الخلٌج

منهم ٌنوالناج السامة للمواد المعرضٌن المدامى المحاربٌن استحمالات نطاق توسٌع •

 VA.gov/PACT فً واشترن المزٌد على تعرف

 App Benefits and Health VA تطبٌك بتنزٌل لم

)1-800-698-2411( 1-800-MyVA411 اتصل بنا على 

locations/-VA.gov/find على المدامى المحاربٌن شؤون وزارة عن ابحث

https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.benefits.va.gov/vso/
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.va.gov/find-forms/
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/Applying.asp
https://www.va.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp
http://www.va.gov/PACT
https://reportfraud.ftc.gov/
https://fightcybercrime.org/
https://fightcybercrime.org/programs/milvet/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://news.va.gov/100177/hook-line-and-sinker-how-to-up-your-phishing-game/
https://news.va.gov/105732/protect-yourself-against-social-media-phishing/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.mobileapp&hl=en_US&gl=US
https://www.va.gov/locations



