
نظرة عامة على قانون التصدي الشامل للسموم

ما المقصود بالتعرض للسموم؟ما هو قانون التصدي الشامل للسموم؟ وما أهميته؟

ما معنى قانون التصدي الشامل للسموم؟

متى يدخل القانون حيز التنفيذ؟

ما هي المكونات الرئيسية لقانون التصدي الشامل للسموم؟

قانون التصدي الشامل للسموم هو قانون جديد يوسع الرعاية الصحية وفوائد 
للمحاربين القدامة المعرضين لحفر الحروق والمواد السامة األخرى. يساعدنا هذا 

القانون في تزويد أجيال من قدامى المحاربين — والناجين منهم بالرعاية والمزايا 
التي حصلوا عليها ويستحقونها.

يوسع القانون )1( ويميل إلى األهلية للرعاية الصحية للمحاربين القدامى الذين يعانون 
من التعرض للمواد السامة وقدامى المحاربين في حقبة فيتنام، وعصر حرب الخليج، 

وعصر ما بعد 11/9، ويوسع القانون )2( األهلية للحصول على مزايا للمحاربين 
القدامى تتعرض لمواد سامة.

 كمسألة عامة، هناك أنواع عديدة من التعرضات المحتملة أو المخاطر التي 
قد يتعرض لها المحاربون القدامى أثناء خدمتهم العسكرية، بما في ذلك:

 رقيب أول هيث روبنسون يفي بوعده بقانون التصدي الشامل للسموم 
)PACT( لعام 2022.

في حين أن بعض األحكام تدخل حيز التنفيذ في أوقات مختلفة، تعتبر وزارة شؤون 
المحاربين القدامى أن الشروط االفتراضية المنصوص عليها في قانون التصدي 

الشامل للسموم قابلة للتطبيق في تاريخ توقيع قانون التصدي الشامل للسموم ليصبح 
قانوًنا )10 أغسطس، 2022(. جميع قدامى المحاربين والناجين الذين يعتقدون 

أنهم قد يستحقون المزايا مدعوون للتقديم اليوم.

«  يوسع القانون ويوسع نطاق األهلية للرعاية الصحية للمحاربين القدامى الذين 
 يعانون من التعرضات السامة وقدامى المحاربين في حقبة فيتنام وحقبة حرب 

الخليج وعصر ما بعد 11 سبتمبر.

«  ستعمل مساعدة المحاربين القدامى على تحسين عملية اتخاذ القرار لتحديد الحاالت 
الطبية التي سيتم النظر فيها للحالة االفتراضية.

«  سيتلقى كل محارب قديم مسجل فحًصا أولًيا للتعرض للسموم وفحص متابعة كل 
خمس سنوات على األقل. ستتاح الفرصة للمحاربين القدامى الذين لم يتم تسجيلهم، 

ولكنهم مؤهلون للتسجيل، للتسجيل وتلقي الفحص.

 «  سيتلقى موظفو الرعاية الصحية في فرجينيا ومعالجو المطالبات تعليًما 
وتدريًبا متعلًقا بالتعرض للمواد السامة.

 «  يتطلب القانون إجراء دراسات بحثية حول أخالق المحاربين القدامى الذين 
 خدموا في جنوب غرب آسيا خالل حرب الخليج، واالتجاهات الصحية 

المخضرمة بعد 11 سبتمبر، ومعدالت السرطان المخضرم.

«  سيساعد القانون المحاربين القدامى في بناء قوة عاملة أقوى وأكثر مهارة لتلبية 
الطلب المتزايد على المزايا والخدمات.

«  يخول القانون 31 مرفًقا جديًدا في جميع أنحاء البالد، مما يوفر وصواًل كبيًرا إلى 
الرعاية الصحية لمساعدة المحاربين القدامى.

«  ملوثات الهواء: حرق حفر وحرائق آبار النفط وحرائق الكبريت والرمل والغبار 
والجسيمات.

«  المواد الكيميائية: العامل البرتقالي أو غيره من مبيدات األعشاب، وحفر الحروق، 
وإمدادات المياه في معسكر ليجون، والمبيدات الحشرية، واليورانيوم المستنفد، 

والكروم، أو المذيبات الصناعية.

«  اإلشعاع: اختبار األسلحة النووية أو األشعة السينية أو اليورانيوم المنضب.

«  عوامل الحرب: عوامل الحرب الكيميائية وعوامل األعصاب وغاز الخردل 
واختبارات مبيدات األعشاب والتخزين.

«  األخطار المهنية: األسبستوس والرصاص والوقود والمذيبات الصناعية واإلشعاع 
واالهتزاز والضوضاء والطالء الخاص على المركبات العسكرية وبعض المبردات 

أو السوائل العازلة.

قانون التصدي الشامل للسموم لعام 2022: فهم األهلية 
للحصول على الرعاية الصحية ومزاياها



فوائد قانون التصدي الشامل للسموم
10 أغسطس 2022:

تم التوقيع على قانون التصدي الشامل للسموم ليصبح سارًيا.

يسري اآلن
 يضيف أكثر من 20 شرًطا افتراضًيا جديًدا، وينطبق على استحقاق الفوائد 

للمحاربين القدامى والناجين.
بالنسبة لقدامى المحاربين في حرب الخليج وما بعد 11 سبتمبر: سرطان الدماغ، 

والورم األرومي المعوي، وسرطان الجهاز التنفسي )المرتبط بالتنفس( من أي نوع، 
وسرطان الجهاز الهضمي من أي نوع، وسرطان الرأس من أي نوع، وسرطان الغدد 

الليمفاوية من أي نوع، والسرطان الليمفاوي من أي نوع، سرطان العنق وسرطان 
البنكرياس وسرطان الجهاز التناسلي من أي نوع وسرطان الكلى وسرطان الجلد 

والربو )يتم تشخيصه بعد الخدمة( والتهاب األنف المزمن والتهاب الجيوب األنفية 
المزمن والتهاب القصيبات التضيقي أو التهاب القصيبات المسد وانتفاخ الرئة ومرض 

الورم الحبيبي ومرض الرئة الخاللي والتهاب الجنبة، التليف الرئوي، الساركويد، 
.)COPD( التهاب الشعب الهوائية المزمن، مرض االنسداد الرئوي المزمن

بالنسبة للمحاربين القدامى في فيتنام وغيرهم من قدامى المحاربين الذين تعرضوا 
لمبيدات األعشاب التكتيكية، يتضمن ذلك شرطين افتراضيين من العامل البرتقالي: 

االعتالل الجامامي وحيد النسيلة ذو األهمية غير المحددة )MGUS(، ارتفاع ضغط 
الدم )ارتفاع ضغط الدم(.

01 يناير 2023
ستبدأ إدارة مزايا المحاربين القدامى في معالجة المطالبات.

ما هو افتراض اتصال الخدمة؟

كيف يمكن للمحارب المخضرم تقديم مطالبة إعاقة؟

هل يمكن للمحاربين القدامى التقديم اآلن؟

ما الدليل الذي يجب أن يقدمه المحاربون القدامى عند تقديم مطالبة؟

 إذا تم رفض مطالبة أحد المحاربين القدامى مسبًقا بأي من هذه الشروط، 
فماذا يمكنه أن يفعل؟

ما هي اإلجراءات التي يجب أن يتخذها المحاربون القدامى الذين لم يتقدموا 
مطلًقا بمطالبة بأحد هذه الشروط؟

 ما هي االفتراضات الجديدة أو الموسعة التي سيخلقها القانون 
ومتى تكون فعالة؟

تفترض وزارة شؤون المحاربين القدامى أن بعض األمراض أو األمراض يمكن أن 
تكون مرتبطة بالخدمة العسكرية للمحاربين القدامى. قد يكون المحاربون القدامى 

والناجون منهم مؤهلين للحصول على مزايا وخدمات الرعاية الصحية لهذه الظروف.
ستتصل VA بالمحاربين القدامى عند إنشاء افتراض التصال الخدمة أو تغييره. ومع 
ذلك، فقد أنكر قدامى المحاربين سابًقا ادعاًء يتعلق بالتعرض للسموم، ويتم تشجيعهم 

على تقديم مطالبة تكميلية. بمجرد استالم مطالبة تكميلية، ستراجع وزارة شؤون 
المحاربين القدامى المطالبة بموجب القانون الجديد.

 احصل على المزيد من المعلومات عبر الرابط 
VA.gov/disability/how-to-file-claim/

 اتصل بالخط الساخن للمزايا )لألسئلة المحددة( 
على الرقم 1000-827-800-1

قم بزيارة أحد المكاتب اإلقليمية إلدارة مزايا المحاربين القدامى 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp

 اعمل مع VSO معتمد 
VA.gov/ogc/apps/accreditation/index.asp

يجب على المحاربين القدامى الذين تم تشخيصهم بأحد الشروط االفتراضية الجديدة 
 والذين يستوفون متطلبات األهلية تقديم مطالبة جديدة للنظر فيها باستخدام نموذج 

VA 21-526EZ، طلب تعويض اإلعاقة ومزايا التعويض ذات الصلة.

تدرس وزارة شؤون المحاربين القدامى الشروط االفتراضية المنصوص عليها في 
قانون التصدي الشامل للسموم لتكون قابلة للتطبيق في التاريخ الذي يصبح فيه مشروع 
القانون قانوًنا. ونحن نشجع جميع المحاربين القدامى الذين يعتقدون أنهم قد يحق لهم 

الحصول على المزايا على التقديم اآلن.

يجب على المحاربين القدامى تقديم أي أدلة داعمة مع ادعاءاتهم. ينص قانون 
التصدي الشامل للسموم على أنه عند معالجة مطالبات التعويض المتعلقة بالتعرض 
السام، قد تنظر وزارة شؤون المحاربين القدامى في أي سجل للمحاربين القدامى 

في نظام سجل تتبع التعرض. في حالة عدم وجود سجل، قد تأخذ وزارة شؤون 
المحاربين القدامى في االعتبار مجمل الظروف. يمكن لمعالجي المطالبات أيًضا 
مساعدة المحاربين القدامى في تقديم مطالبة من خالل جمع أي دليل طبي محدد 

وطلب فحص أو رأي طبي إلثبات االدعاء.
يتم تشجيع المحاربين القدامى المؤهلين اآلن للحصول على المزايا على أساس 

 ،VA 21-526EZ افتراض اتصال الخدمة على تقديم مطالبة باستخدام نموذج 
 أو طلب تعويض اإلعاقة ومزايا التعويض ذات الصلة، أو مطالبة تكميلية باستخدام 

نموذج VA 20-0995، طلب مراجعة القرار التكميلي مطالبة.

يمكن للمحاربين القدامى والناجين تقديم مطالبات لجميع الشروط المنصوص عليها في 
قانون التصدي الشامل للسموم على الفور.

بالنسبة للمحاربين القدامى في حرب الخليج وما بعد 11 سبتمبر، يشمل ذلك:
سرطان الدماغ، ورم أرومي دبقي، وسرطان الجهاز التنفسي )المرتبط بالتنفس( 

من أي نوع، وسرطان الجهاز الهضمي من أي نوع، وسرطان الرأس من أي 
نوع، وسرطان الغدد الليمفاوية من أي نوع، وسرطان الغدد الليمفاوية من أي نوع، 
وسرطان العنق، وسرطان البنكرياس، وسرطان التكاثر من أي نوع النوع، سرطان 

الكلى، سرطان الجلد، الربو الذي تم تشخيصه بعد الخدمة، التهاب األنف المزمن، 
التهاب الجيوب األنفية المزمن، التهاب القصيبات التضيقي أو التهاب القصيبات المسد، 

انتفاخ الرئة، مرض الورم الحبيبي، مرض الرئة الخاللي )ILD(، التهاب الجنبة، 
 التليف الرئوي، الساركويد، التهاب الشعب الهوائية المزمن. مرض االنسداد 

)COPD( الرئوي

 بالنسبة للمحاربين القدامى في فيتنام وغيرهم من قدامى المحاربين 
 الذين تعرضوا لمبيدات األعشاب التكتيكية، يتضمن ذلك شرطين افتراضيين 

للعامل البرتقالي:
 االعتالل الجامائي وحيد النسيلة ذو األهمية غير المحددة )MGUS(، ارتفاع 

ضغط الدم.
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مزايا قانون التصدي الشامل للسموم

هل سيتلقى أفراد األسرة أو المعالون - أولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم أثناء 
 عملية إعادة النظر أو أولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم تم رفض مطالبته سابًقا 

أو أي مزايا بسبب قانون التصدي الشامل للسموم؟

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 متطلبات األهلية. تشمل المزايا المتاحة تعويض اإلعالة والتعويض 

)DIC( والمزايا المستحقة ومنافع الدفن

«  تعويضات اإلعالة والتعويض عبارة عن دفعة شهرية للزوج/الزوجة أو الطفل 
المعال أو الوالد )الوالدين( للمحارب الذي توفي أثناء أداء واجبه أو وقعت له إعاقة 
أو إعاقات مرتبطة بالخدمة. يجب أن ُتظهر األدلة أن وفاة المحاربين القدامى كانت 
ناجمة عن أو مرتبطة بفترة أداء المحارب لواجبه. على الناجين الذين يرغبون في 

تقديم مطالبة إكمال نموذج VA 21 P-534EZ لتقديم طلب للحصول على المزايا 
وتقديم أي دليل داعم.

«  المزايا المستحقة هي مدفوعات لمرة واحدة للزوج المؤهل على قيد الحياة أو الطفل 
)األطفال( المعالين أو الوالد )الوالدين( المعالين لمحارب قديم متوفى بناًء على 

العالقة عندما ُيظهر دليل السجل المزايا، مثل تعويض اإلعاقة أو معاش المحاربين 

 القدامى، مستحق ولكنه غير مدفوع األجر قبل وفاة المحارب القديم. 
 قد يتأهل أيًضا أحد أفراد عائلة المحارب القديم المتوفى من خالل تقديم دليل 

 على الدفع للنفقات النهائية للمحاربين القدامى أو دفنه. يجب على الناجين 
 الذين يرغبون في تقديم مطالبة إكمال نموذج VA 21P-534EZ أو نموذج 

VA 21 P-601 لتقديم طلب للحصول على المزايا وتقديم أي دليل داعم.

 «  مزايا الدفن هي دفعة ثابتة للمساعدة في تغطية تكاليف دفن المحاربين القدامى 
 في مقبرة وطنية وتكاليف الجنازة. قد تقدم VA مزايا الدفن ألحد أفراد األسرة 

أو المعالين من قدامى المحاربين المتوفين الذين استوفوا الشروط المطلوبة في وقت 
وفاتهم. تدفع VA الدفن المتصل بالخدمة، والدفن غير المتصل بالخدمة، وبدل قطعة 

األرض أو الدفن، وسداد تكاليف النقل يجب على األفراد الذين يرغبون في تقديم 
مطالبة إكمال نموذج VA 21P-530EZ لتقديم طلب للحصول على المزايا وتقديم 

أي دليل داعم.

«  قد تكون الرعاية الصحية من خالل برنامج الصحة المدنية والبرنامج الطبي التابع 
إلدارة شؤون المحاربين القدامى )CHAMPVA( متاحة للمعالجين والُمعاليين 

من Vetera ns الذين هم اآلن أو الذين كان من الممكن أن يكونوا مؤهلين 
للحصول على إعاقة متصلة بالخدمة.
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األهلية للحصول على الرعاية الصحية بموجب قانون التصدي الشامل للسموم

المواعيد الرئيسية لألهلية لقانون التصدي الشامل للسمومما هي المعايير الجديدة لألهلية للرعاية الصحية؟

يساعد قانون التصدي الشامل للسموم على تقديم أولوية قصوى للمحاربين القدامى 
للحصول على المزيد من الرعاية من خالل توسيع األهلية لخدمات الرعاية الصحية 

وتوافرها للمحاربين القدامى. يوسع القانون أهلية الرعاية الصحية إلى عدة مجموعات 
من المحاربين القدامى الذين ربما لم يكونوا مؤهلين من قبل ويتطلب من المحاربين 

القدامى الدخول تدريجًيا في الرعاية في المستشفى والخدمات الطبية والرعاية 
المنزلية لرعاية أي مرض إلى ثالث فئات جديدة من المحاربين القدامى.

«  الفئة 1: قدامى المحاربين الذين شاركوا في نشاط خطر التعرض للمواد السامة 
 )على النحو المحدد في القانون( أثناء الخدمة الفعلية أو الخدمة الفعلية للتدريب 

أو التدريب غير النشط.

«  الفئة 2: قدامى المحاربين الذين تم تعيينهم في مركز عمل في )بما في ذلك المجال 
الجوي أعاله( مواقع معينة خالل فترات زمنية محددة.

•  في 2 أغسطس 1990 أو بعده، في البحرين أو العراق أو الكويت أو عمان أو قطر 
أو المملكة العربية السعودية أو الصومال أو اإلمارات العربية المتحدة

• في 11 سبتمبر 2001 أو بعد، في أفغانستان، جيبوتي، مصر، األردن، لبنان، 
سوريا، اليمن، أوزبكستان، أو أي دولة أخرى تحددها وزارة شؤون المحاربين 

القدامى.

«  الفئة 3: قدامى المحاربين الذين تم نشرهم لدعم عملية الحرية الدائمة، أو عملية 
حراسة الحرية، أو عملية حرية العراق، أو عملية الفجر الجديد، أو عملية العزم 

المتأصل، أو مهمة الدعم الحازم.

 « سارية المفعول )10، 2022 أغسطس(:
قدامى المحاربين الذين خدموا في جمهورية فيتنام )من 1962/01/09-

1975/05/07(، تايالند في أي قاعدة أمريكية أو ملكية تايلندية )من 1962/01/09 
إلى 1976/06/30(، الوس )من 1965/12/01 - 1969/09/30(، بعض 

المقاطعات في كمبوديا )من 1969/04/16 - 1969/04/30(، غوام، أو ساموا 
األمريكية أو مياهها اإلقليمية )من 1962/01/09 - 1980/07/31(، أو جونستون 

أتول أو السفينة التي استدعت هناك )من 1972/01/01 - 1977/09/30( قد 
تسجل في الرعاية الصحي للمحاربين القدامى.

 «  بين 1 أكتوبر 2022 و 1 أكتوبر 2023: 
قدامى المحاربين الذين شاركوا في الخدمة الفعلية في مجموعة من العمليات القتالية 

خالل فترة الحرب بعد حرب الخليج أو في القتال ضد قوة معادية خالل فترة من 
األعمال العدائية بعد 11 نوفمبر 1998، والذين تم تسريحهم أو إطالق سراحهم 

بين 11 سبتمبر 2001 و 1 أكتوبر 2013، يمكنهم التسجيل في الرعاية الصحية 
لمساعدة الضحايا. التسجيل مجاني، وال توجد تكاليف سنوية، وقد تكون الرعاية 

مجانية أيًضا.

10 أغسطس 2022:
تم سن قانون التصدي الشامل للسموم.

عند سن القانون )10 أغسطس 2022(:
المحاربون القدامى الذين خدموا في جمهورية فيتنام، تايالند، الوس، بعض 

 المقاطعات في كمبوديا، غوام، أو ساموا األمريكية )أو مياههم اإلقليمية(، 
 أو جونستون أتول )أو سفينة كانت هناك( خالل فترات زمنية محددة التسجيل 

في برامج الرعاية للمحاربين القدامى.

01 أكتوبر 2022 – 01 أكتوبر 2023: 
قدامى المحاربين الذين خدموا في الخدمة الفعلية في مسرح العمليات القتالية خالل 
فترة الحرب بعد حرب الخليج أو في القتال ضد قوة معادية خالل فترة القتال بعد 

1998/11/11، والذين تم تسريحهم أو إطالق سراحهم بين 2001/09/11-
2013/10/01 قد يسجل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.

08 نوفمبر 2022:
ابدأ في دمج فحص التعرض للمواد السامة للمحاربين القدامى المسجلين.

01 أكتوبر 2024:
 مرحلة التسجيل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المحددين في الفئتين 

 1 و 2 الذين تم تسريحهم أو إطالق سراحهم في 2 أغسطس 1990 - 
11 سبتمبر 2001.

01 أكتوبر 2026:
 مرحلة التسجيل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المحددين في الفئتين 

 1 و 2 الذين تم تسريحهم أو إطالق سراحهم من 12 سبتمبر 2001 
إلى 31 ديسمبر 2006.

01 أكتوبر 2028:
 مرحلة التسجيل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المحددين 

 في الفئتين 1 و 2 الذين تم تسريحهم أو تسريحهم من 1 يناير 2007 
إلى 31 ديسمبر 2012.

01 أكتوبر 2030:
 مرحلة التسجيل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المحددين في 

 الفئتين 1 و 2 الذين تم تسريحهم أو إطالق سراحهم من 1 يناير 2013 
إلى 31 ديسمبر 2018.

01 أكتوبر 2032:
 مرحلة التسجيل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى المحددين 

في الفئة 3. 

قانون التصدي الشامل للسموم لعام 2022: فهم األهلية 
للحصول على الرعاية الصحية ومزاياها



األهلية للحصول على الرعاية الصحية بموجب قانون التصدي الشامل للسموم

 ما هو فحص التعرض للسموم؟ كيف سيساعد 
قدامى المحاربين؟

ما هو سجل حفر النار؟ كيف يمكن للمحارب التسجيل؟

كيف يمكن للمحارب التقدم بطلب للحصول على الرعاية الصحية VA؟

 كيف ستتأثر أهلية حرب الخليج أو قدامى المحاربين 
بعد 11 سبتمبر؟

سيتم طرح أسئلة على المحاربين القدامى حول التعرض المحتمل لحفرة حرق مفتوحة 
أو مخاطر أخرى عادة ما تكون مرتبطة بالتعرض البيئي العسكري. سيساعد ذلك 

المحارب على تحديد المخاطر المحتملة األخرى للمحاربين القدامى وإبالغ قرارات 
السياسة المستقبلية.

تهدف المخاطر المحمولة جواً وسجل حفر النار المفتوح إلى مساعدة المحارب على 
فهم اآلثار الصحية المحتملة للتعرض بشكل أفضل وتحديد استباقي للمخاوف الصحية 

التي يمكن للمحاربين القدامى مناقشتها مع مقدمي الرعاية الصحية لمتابعة الرعاية.

قدامى المحاربين الذين تم نشرهم في جنوب غرب آسيا أو مصر بعد 2 أغسطس 
 1990، أو أفغانستان أو جيبوتي أو سوريا أو أوزبكستان في 1 سبتمبر 2001 

أو بعده، مؤهلون للمشاركة في التسجيل.

المشاركة طوعية وال يمكن أن تؤثر سلًبا على الوصول إلى الرعاية الصحية لمساعدة 
الضحايا أو المطالبات المتعلقة بالتعويضات والمزايا. ال يشترط التعرض ألخطار 

معينة محمولة جواً أو وجود مخاوف صحية ذات صلة للمشاركة في التسجيل.

 قانون التصدي الشامل للسموم يوسع أهلية الرعاية الصحية للمحاربين القدامى. 
يتم تشجيع جميع المحاربين القدامى على التقدم بطلب للحصول على الرعاية الصحية 

للمحاربين القدامى، بغض النظر عن تاريخ االنفصال. تعتمد أهلية الرعاية الصحية 
للمحاربين القدامى على تاريخ الخدمة وعوامل أخرى.

 قدامى المحاربين الذين خدموا في الخدمة الفعلية في مسرح العمليات القتالية 
 خالل فترة الحرب بعد حرب الخليج الفارسي أو في القتال ضد قوة معادية 

 خالل فترة األعمال العدائية بعد 11 نوفمبر، 1998، وتم تسريحهم 
أو إطالق سراحهم

 «  بين 11 سبتمبر 2001 و 1 أكتوبر 2013، سيكون لها فترة تسجيل خاصة 
بين 1 أكتوبر 2022 و 1 أكتوبر 2023 )إذا لم تكن مسجلة من قبل في الرعاية 

الصحية في فيرجينيا(. خالل فترة العام هذه، سيكون للمحاربين القدامى فرصة 
أخرى للتقدم لاللتحاق، ونحن نشجعهم بشدة على القيام بذلك لضمان توفر الرعاية 
الصحية اآلن وفي المستقبل. التسجيل مجاني، وال توجد تكاليف سنوية، وقد تكون 

الرعاية مجانية أيًضا.

«  بعد 1 أكتوبر 2013، سيكونون مؤهلين للتسجيل في الرعاية الصحية بمساعدة 
 التقديم عبر اإلنترنت من خالل الرابط  المحاربين القدامى خالل فترة 10 سنوات من آخر موعد للتسريح أو االنفصال.

VA.gov/health-care/apply/application/introduction

 االتصال بالخط الساخن المجاني على الرقم 8387-222-877، 
من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 صباًحا - 8:00 مساًء بتوقيت الجانب الشرقي

عبر البريد من خالل تقديم طلًبا مكتماًل وموقًعا عليه للحصول على المزايا الصحية 
.)VA 10-10 EZ نموذج(

أحضر معك نموذج VA 10-10EZ المكتمل والموقع معك إلى أقرب مركز طبي أو عيادة 
أو احصل على المساعدة من خالل مسؤول خدمة شؤون المحاربين القدامى في واليتك.

VA.gov/PACT تعرف على المزيد وقم بالتسجيل 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

قانون التصدي الشامل للسموم لعام 2022: فهم األهلية 
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https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
VA.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/http://
https://www.va.gov/find-locations/http://

