
األهلية لبرنامج الرعاية الصحية بموجب قانون التصدي الشامل للسموم

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 هو قانون جديد يوسع الرعاية الصحية والفوائد المقدمة 
للمحاربين القدامى المعرضين لحفر الحروق والمواد السامة األخرى. يساعد هذا القانون في 

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

 يوسع القانون أهلية الرعاية الصحية إلى عدة مجموعات من المحاربين القدامى الذين 
 ربما لم يكونوا مؤهلين من قبل ويطلب من المحاربين القدامى التدرج في الرعاية 

 في المستشفى والخدمات الطبية والرعاية المنزلية لرعاية أي مرض إلى ثالث فئات جديدة 
من المحاربين القدامى:

10 أغسطس 2022: 
تم التوقيع على قانون التصدي الشامل للسموم ليصبح سارًيا.

بشأن التشريع )10 أغسطس 2022(:
 يجوز للمحاربين القدامى الذين خدموا في جمهورية فيتنام أو تايالند 

 أو الوس أو مقاطعات معينة في كمبوديا أو غوام أو ساموا األمريكية 
)أو مياههم اإلقليمية(، أو جونستون أتول )أو السفينة التي استدعت هناك( 

 خالل فترات زمنية محددة، التسجيل في الرعاية الصحية 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 األعمال العدائية بعد 11 نوفمبر 1998، والذين تم تسريحهم 

 أو إطالق سراحهم بين 11 سبتمبر، 2001 و 1 أكتوبر 2013، 
.VA قد تسجل في الرعاية الصحية

08 نوفمبر 2022:
 البدء في دمج فحص التعرض للمواد السامة للمحاربين 

القدامى المسجلين.

01 أكتوبر 2024:
 مرحلة التسجيل للفئتين 1 و 2 للمحاربين القدامى الذين تم تفريغهم 
أو إطالق سراحهم في 2 أغسطس 1990 - 11 سبتمبر 2001.

01 أكتوبر 2026:
 مرحلة التسجيل للفئتين 1 و 2 للمحاربين القدامى 

 المسرحين أو المفرج عنهم في 12 سبتمبر 2001 - 
31 ديسمبر 2006.

01 أكتوبر 2028:
 مرحلة التسجيل للفئتين 1 و 2 للمحاربين القدامى الذين تم تفريغهم 

أو إطالق سراحهم في 1 يناير 2007 - 31 ديسمبر 2012.

01 أكتوبر 2030:
 مرحلة التسجيل للفئتين 1 و 2 للمحاربين القدامى الذين تم تفريغهم 

أو إصدارهم في 1 يناير 2013 - 31 ديسمبر 2018.

01 أكتوبر 2032:
مرحلة التسجيل في الفئة 3 قدامى المحاربين.

 يجوز لقدامى المحاربين الذين خدموا في هذه البلدان خالل فترات زمنية محددة التسجيل في برنامج 
الرعاية الصحية لقدامى المحاربين الساري )10 أغسطس 2022(.

تايالند جمهورية فيتنام 
أي قاعدة أمريكية أو ملكية تايلندية 9 يناير 1962-7 مايو 1975 
9 يناير 1962-30 يونيو 1976

 بين 1 أكتوبر 2022 و 1 أكتوبر 2023، قدامى المحاربين الذين خدموا في الخدمة الفعلية 
 في مسرح العمليات القتالية خالل فترة الحرب بعد حرب الخليج العربي أو في القتال ضد قوة 

 معادية خالل فترة األعمال العدائية بعد 11 نوفمبر، 1998، والذين تم تسريحهم أو إطالق 
سراحهم بين 11 سبتمبر 2001 و 1 أكتوبر 2013، قد يلتحقون بالرعاية الصحية لمساعدة 

فحص التعرض للمواد السامةالمحاربين القدامى.
 سيتلقى كل فرد من قدامى المحاربين مسجل فحًصا أولًيا للتعرض 

 للسموم وفحص متابعة كل خمس سنوات على األقل. ستتاح الفرصة 
للمحاربين القدامى غير المسجلين ولكن المؤهلين للتسجيل وتلقي الفحص. 

ستنشر وزارة شؤون المحاربين القدامى معلومات أكثر تحديًدا عن قانون التصدي 
 VA.gov/PACT الشامل للسموم ومزايا اإلعاقة المتعلقة بالتعرض على 

عندما تصبح متاحة.

غوام أو ساموا األمريكية
)أو في مياههم اإلقليمية(

9 يناير 1962-31 يوليو 

كمبوديا
 في ميموت أو كريك، 
مقاطعة كامبونغ شام

16 أبريل 1969 - 30 أبريل 1969

الوس
1 ديسمبر 1965-30 سبتمبر 1969 

جونستون أتول
)أو على متن سفينة استدعت في جونستون أتول(

1 يناير 1972 - 30 سبتمبر 1977

 قدامى المحاربين الذين شاركوا في نشاط خطر التعرض السام 
)على النحو المحدد في القانون( أثناء الخدمة الفعلية أو الخدمة الفعلية 

للتدريب أو التدريب على واجب غير نشط.

 قدامى المحاربين المعينين في مركز عمل في مواقع معينة 
)بما في ذلك المجال الجوي أعاله( في أو بعد:

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

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

المحاربين القدامى.

قدامى المحاربين الذين تم نشرهم لدعم:

عملية حراسة الحرية  عملية الحرية الدائمة 
عملية الفجر الجديد  عملية حرية العراق 

مهمة الدعم الحازم عملية الحل المتأصل 

الفئة 1:

 المواعيد الرئيسية لألهلية لقانون التصدي 
الشامل للسموم

الفئة 2:

الفئة 3:

VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
VA.gov/find-locations/
VA.gov/PACT

