
CÁC QUYỀN LỢI VA CHO NGƯỜI THÂN CÒN SỐNG & ĐẠO LUẬT PACT

Bạn có thể đủ điều kiện trong việc hưởng các phúc lợi và dịch vụ của VA sau khi người thân của bạn qua đời.

Đạo luật PACT giúp nhiều người thân còn sống dễ 
dàng nhận được trợ cấp Phụ thuộc và bồi 

thường thiệt hại (DIC).
Dịch vụ sức khỏe và phúc lợi VA sẽ liên hệ với những người thân còn sống 
mà trước đây đã bị từ chối trợ cấp DIC và có thể bây giờ mới đủ điều kiện 

theo Đạo luật PACT. Bạn không cần chờ đợi VA liên hệ với bạn để gửi yêu cầu bồi thường. 

Cách Đăng ký phúc lợi DIC và/hoặc Quyền lợi Tích lũy
Các thành viên gia đình còn sống có thể nộp đơn xin các phúc lợi này bằng cách sử dụng mẫu VA thích hợp tại va.gov/family-member-
benefits.

Phụ thuộc và bồi thường thiệt hại
Khoản thanh toán hàng tháng sẽ được chi 
trả cho vợ/chồng còn sống đủ điều kiện, 
con cái phụ thuộc hoặc (các) cha mẹ của 
Cựu chiến binh hoặc quân nhân NẾU Cựu 
chiến binh hoặc quân nhân đã chết trong 
khi thi hành công vụ hoặc do thương tích 
hoặc bệnh tật liên quan đến quân ngũ.

Lợi ích tích lũy 
Khoản thanh toán một lần cho vợ/chồng còn 
sống, (các) con phụ thuộc hoặc (các) cha mẹ phụ 
thuộc của Cựu chiến binh đã qua đời dựa trên mối 
quan hệ khi hồ sơ lưu trữ cho thấy các khoản trợ 
cấp bổ sung (chẳng hạn như khoản bồi thường VA 
hoặc lương hưu) dành cho Cựu chiến binh trước 
khi qua đời.

Các phúc lợi bổ sung dành cho người thân còn sống có sẵn:
Chôn cất và trợ cấp mai táng
Các lợi ích về mai táng có sẵn bao gồm một khu 
mộ ở bất kỳ nghĩa trang Quốc gia nào còn chỗ 
trống, mở và đóng mộ, chăm sóc vĩnh viễn, bia 
mộ của chính phủ, điểm đánh dấu hoặc huy 
chương, cờ chôn cất và Giấy chứng nhận tưởng 
niệm của Tổng thống, toàn bộ đều miễn phí. Một 
số người sống sót cũng có thể đủ điều kiện nhận 
trợ cấp mảnh đất, trợ cấp đi lại và trợ cấp chôn cất 
dựa trên tình trạng khuyết tật liên quan đến quân 
ngũ của Cựu chiến binh quá cố.

Giáo dục và đào tạo
Các phúc lợi theo Chương 35 và Học bổng Fry là hai 
chương trình GI Bill chính cung cấp hỗ trợ giáo dục 
cho những người thân còn sống và người phụ 
thuộc của các Cựu chiến binh đã hy sinh khi thi 
hành nhiệm vụ hoặc khuyết tật do liên quan đến 
nghĩa vụ.

Thanh toán hàng tháng cuối cùng
Nếu một Cựu chiến binh đang nhận tiền bồi 
thường VA hoặc trợ cấp hưu trí qua đời, tháng trợ 
cấp cuối cùng của họ có thể được trả cho người 
phối ngẫu còn sống của  cựu chiến binh quá cố 
đó. 

Bảo lãnh khoản vay mua nhà
Giấy chứng nhận đủ điều kiện có sẵn cho vợ hoặc 
chồng còn sống nhận được trợ cấp DIC.

Chăm sóc sức khỏe
Những người thân còn sống và người phụ 
thuộc của Cựu chiến binh có thể đủ điều kiện 
nhận trợ cấp chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn 
như trợ cấp CHAMPVA.

Tìm hiểu thêm và đăng ký tại VA.gov/PACT 
Tải về VA Health and Benefits App 
Gọi cho chúng tôi theo số 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Tìm VA tại VA.gov/find-locations/

https://www.va.gov/family-member-benefits/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations
https://www.va.gov/family-member-benefits/



