
ĐẠO LUẬT PACT VÀ CỰU CHIẾN BINH CHIẾN TRANH 
VÙNG VỊNH,  HẬU SỰ KIỆN 11/9

Đạo luật PACT, được ký vào ngày 10/8/2022, mở rộng điều kiện 
chăm sóc sức khỏe cho một số nhóm Cựu chiến binh mà trước 
đây có thể không đủ điều kiện.

Cựu chiến binh đã tham gia vào hoạt động có nguy cơ phơi 
nhiễm chất độc (theo quy định của pháp luật) trong khi là 
quân nhân đang phục vụ tại ngũ, quân chính quy đang được 
huấn luyện hoặc quân dự bị đang được huấn luyện.

Các cựu chiến binh được giao làm nhiệm vụ tại (bao 
gồm cả không phận bên trên) các địa điểm nhất định 
trong hoặc sau các khoảng thời gian cụ thể:

Ngày 2 tháng 8 năm 1990,  tại Bahrain, Iraq, Kuwait, 
Oman, Qatar, Ả Rập Saudi, Somalia hoặc Các Tiểu vương 
quốc Ả Rập Thống nhất

Ngày 11 tháng 9 năm 2001,  tại Afghanistan, Djibouti, Ai 
Cập, Jordan, Lebanon, Syria, Uzbekistan, Yemen, hoặc bất 
kỳ quốc gia nào khác được VA xác định là có liên quan

Các cựu chiến binh đã phục vụ: 

Chiến dịch Tự do Bền vững Chiến tranh Iraq
Chiến dịch Tự do Sentinel    Chiến dịch Bình minh mới 
Hoạt động kế thừa giải quyết  

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ ĐẶC BIỆT:  
Các cựu chiến binh đã phục vụ tại ngũ trong các hoạt 
động chiến đấu trong thời kỳ chiến tranh sau Chiến tranh 
vùng Vịnh Ba Tư, hoặc chiến đấu chống lại một thế lực thù 
địch trong thời kỳ chiến sự sau ngày 11/11/1998 và những 
cựu chiến binh đã xuất ngũ từ ngày 11/9/2001 đến ngày 
1/10/2013, có thể đăng ký chăm sóc sức khỏe VA từ ngày 
1/10/2022 đến ngày 1/10/2023.

Sàng Lọc Phơi Nhiễm Chất Độc
Nhìn chung, có một số loại rủi ro hoặc nguy cơ có thể 
xảy ra mà Cựu chiến binh có thể gặp phải trong thời 
gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm:

• Nguy Hiểm Đặc Thù•  Phóng Xạ• Chất Ô Nhiễm Không Khí
• Hoá Chất • Tác Nhân Chiến Tranh

  

Vào 8/11/2022: VA sẽ bắt đầu kết hợp sàng lọc phơi nhiễm chất 
độc. Mỗi Cựu chiến binh đăng ký chăm sóc sức khỏe VA sẽ được 
khám sàng lọc phơi nhiễm chất độc ban đầu và khám lại ít nhất 5 
năm một lần. Các Cựu chiến binh đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký 
sẽ có cơ hội đăng ký và được khám sàng lọc.

Đạo luật PACT bổ sung hơn 20 điều lệ giả định mới. 
Tìm hiểu thêm trực tuyến tại  VA.gov/PACT.

Tham gia vào VA Airborne Hazards and Open Burn Pit Registry để 
giúp VA hiểu rõ hơn về những ảnh hưởng sức khỏe tiềm tàng của 
việc phơi nhiễm và chủ động xác định các vấn đề sức khỏe Các cựu 
chiến binh, có thể trao đổi phương án chăm sóc với các đơn vị cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ kịp thời.

Thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc của một Cựu chiến binh đã qua đời có thể đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp VA khác 
nhau do các khuyết tật được định nghĩa bổ sung trong Đạo luật PACT nếu họ đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Tìm hiểu thêm tại VA.gov/PACT.

4 CÁCH DỄ DÀNG ĐĂNG KÝ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VA

Đăng ký trực tuyến tại  
VA.gov/health-care/apply/
application/introduction

Gửi đơn đăng ký đã 
điền đầy đủ, có chữ ký 
qua đường bưu điện 
cho Phúc Lợi Sức Khoẻ 
VA Form 10-10EZ

Gọi đến đường dây nóng 
miễn phí  tại  877-222-8387 
Thứ 2 – Thứ 6,   8:00 sáng.  
– 8:00 tối.
Mang đơn đăng ký đã điền 
đầy đủ, có chữ ký VA Form 
10-10EZ đến Trung tâm Y tế 
hoặc phòng khám VA gần 
nhất.  

4 CÁCH DỄ DÀNG ĐỂ BẮT ĐẦU YÊU CẦU

Tìm hiểu thêm tại  
VA.gov/disability/ 
how-to-file-claim/

Gọi đến đường dây 
nóng Phúc lợi 
(đối với câu hỏi cụ thể)  
1-800-827-1000

Ghé thăm văn phòng khu 
vực VBA 
VA.gov/benefits/offices.asp 
Làm việc với một VSO được 
công nhận   
VA.gov/ogc/apps/accreditation/
index.asp

U.S. Department  
of Veterans Affairs

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

Nhiệm vụ hỗ trợ kiên quyết

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/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://benefits.va.gov/benefits/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://benefits.va.gov/benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/vaforms/medical/pdf/VA%20Form%2010-10EZ.pdf
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.va.gov/find-locations/
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