
PACT ACT AT GULF WAR, MGA BETERANO NG POST–9/11 
ERA

Ang PACT Act, na nilagdaan bilang batas noong Agosto 10, 2022, 
ay nagpapalawak ng eligibility sa health care sa ilang grupo 
ng mga Beterano na maaaring hindi naging kwalipikado noon.

Mga Beterano na lumahok sa toxic exposure risk 
activity (tulad ng tinukoy ng batas) habang naglilingkod 
sa aktibong tungkulin, aktibong tungkulin para sa 
pagsasanay, o hindi aktibong pagsasanay sa tungkulin.

Mga Beterano na nakatalaga sa isang duty station 
(kabilang ang airspace sa itaas) sa ilang partikular na 
lokasyon sa mga partikular na yugto ng panahon noong o 
pagkatapos ng:

Agusto 2, 1990, sa Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, 
Saudi Arabia, Somalia, o United Arab Emirates

Septiyembre 11, 2001, sa Afghanistan, Djibouti, Egypt, 
Jordan, Lebanon, Syria, Uzbekistan, o Yemen, o 
anumang ibang bansa na tinutukoy ng VA.

Mga Beterano na nagtalaga ng suporta sa:

Operation Enduring Freedom Operation Iraqi Freedom
Operation Freedom’s Sentinel        Operation New Dawn  

Operation Inherent Resolve            Resolute Support Mission

ESPESYAL NA PANAHON NG ENROLLMENT: 
Maaaring mag-enroll sa health care ng VA ang mga 
Beterano na naglingkod sa aktibong tungkulin sa mga 
theater of combat operation sa panahon ng digmaan 
pagkatapos ng Persian Gulf War o sa pakikipaglaban sa 
hostile force sa panahon ng labanan pagkatapos ng 
Nobyembre 11, 1998, at pinaalis o pinalaya sa pagitan ng 
Oktubre 1, 2022 at Oktubre 1, 2023.

Mga Toxic Exposure Screening 
Bilang pangkalahatang usapin, may ilang uri ng 
posibleng pagkakalantad o panganib na maaaring 
naranasan ng mga beterano sa panahon ng kanilang 
serbisyo militar, kabilang ang:

• Mga Panganib sa 
Trabaho• Mga Kemikal

• Mga Air Pollutant  • Radiation
• Mga Warfare Agent

SA NOBYEMBRE 8, 2022: Magsisimula ang VA na isama ang mga toxic 
exposure screening. Ang bawat Beterano na naka-enroll para sa health care ng VA 
ay makakatanggap ng paunang toxic exposure screening at isang follow-up na 
screening nang hindi bababa sa bawat limang taon. Ang mga kwalipikado na 
Beterano na hindi nakapag-enroll ay magkakaroon ng pagkakataong mag-enroll 
at tumanggap ng screening.

Ang PACT Act ay magdadagdag 20+ bagong 
presumptive condition. Alamin ang higit pa online sa 
VA.gov/PACT.

Makilahok sa VA Airborne Hazards at Open Burn Pit Registry upang 
matulungan ang VA na mas maunawaan ang mga potensyal na epekto 
sa kalusugan ng mga pagkakahantad at maagap na tukuyin ang mga 
alalahanin sa kalusugan na maaaring talakayin ng mga Beterano sa 
kanilang mga health care provider para sa follow-up na pangangalaga.

Ang mga miyembro ng pamilya o dependent ng isang namatay na Beterano ay maaaring maging kwalipikado para sa iba't ibang 
benepisyo ng VA dahil sa mga karagdagang kapansanan na tinukoy sa PACT Act kung natutugunan nila ang mga kinakailangan sa eligibility. 
Ang mga karagdagang impormasyon para sa mga survivor ay available online sa VA.gov/PACT.

4 NA MADALING PARAAN PARA MAG-APPLY PARA SA HEALTH CARE NG VA  

Mag-apply online sa  
VA.gov/health-care/apply/ 
application/introduction

Magpadala ng isang 
kompleto at nilagdaang 
Application for Health 
Benefits na VA Form 
10-10EZ

Tumawag sa toll-free 
hotline na 877-222-8387 
Mon – Fri,  8:00 a.m. – 8:00 
p.m. ET
Magdala ng kompleto at 
nilagdaang 
VA Form 10-10EZ sa 
pinakamalapit na VA 
Medical Center o clicnic.

4 NA MADALING PARAAN PARA MAGSIMULA SA MGA CLAIM 

Alamin ang higit pa 
sa VA.gov/disability/ 
how-to-file-claim/

Tawagan ang 
Benefits hotline
 (para sa mga partikular 
na tanong) sa 
1-800-827-1000

Bisitahin ang isang VBA 
Regional Office 
VA.govbenefits/offices.asp
Makipagtulungan sa isang 
akreditadong VSO
VA.gov/ogc/apps/
accreditation/index.asp

U.S. Department  
of Veterans Affairs

Alamin ang higit  higit pa at mag-sign up sa  VA.gov/PACT 
I-download ang VA Health and Benefits App 
Tumawag sa 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Maghanap ng VA sa VA.gov/find-locations/

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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