Departamento ng mga Beterano
Benepisyo para sa mga Beteranong Pilipino
Alin sa mga Beteranong Pilipino ang may karapatan sa mga benepisyo?
Beteranong Pilipino na may serbisyo sa isa sa mga sumusunod na mga puersa militar ang may karapatan
sa mga benepisyo:
• Sundalo ng Estados Unidos.
• Sundalo ng Pilipino Commonwealth na may serbisyo mula Julio 26, 1941 hanggang Junio 30, 1946
habang ang sundalong commonwealth ay nasa puersa ng Estados Unidos.
• Puersang Insular ng Estados Unidos-Pangdagat.
• Palagiang Pilipino Scout na nagenlista bago mag Oktubre 6, 1945.
• Espesyal na mga Pilipino Scout na nagenlista sa kalagitnaan ng Oktubre 6, 1945 at Junio 30, 1947.
• Gerilya na nagserbisyo bago mag Julio 1, 1946.

Anong uri ng perang benepisyo ang nakatalaga?
Serbisyong conektado sa compensasyong dis- ability, compensasyong hindi conektado sa pension at
saka pera para sa kasuotan ay ang tatlong benepisyo para sa mga Beteranong Pilipino.
Compensasyon ay ang buwanang bayad sa beteranong na lumpo dahil sa sugat o sakit na natamo
habang nasa serbisyo . Dapat ikaw ay napahinto dahil sa honorableng condisyon para maging
karapatdapat, at sa kasalukuyang nagdaranas ng syntomas ng dis-abilidad para makatamo ng
compensasyon.
Pensyon ay ang benepisyong bayad sa panggiyerang sundalong beterano na may kakaunting suweldo,
at permanenting hindi na maka kilos kailanman o edad na 65 pataas.
Pera para sa kasuotan ay ang taonang bayad sa isang beterano, kung siya ay nagkaroon ng
kapansanan dahil sa serbisyo na nangangailangan na gumamit ng prosthetic o orthopedic device na
nakakasira ng kasuotan.
Ang kasuotang alawans ay puwede ring pang bayad sa resetang galling sa doctor para sa conektado sa
balat na nakakasira sa mga kasuotan.

Ang srumusunod ay mga talaan ng mga benepisyo na maaasahan base sa klase ng serbisyo na
nagawa ng beterano. Ang kabayarang benepisyo ay .$50 (kalahati) o $1.00 (buo) ukol sa
takdang dolyares. Ang bayad ay base sa buong kabayaran.
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Anong uri ng benepisyong pang kalusugan ang nakatalaga?
VA ay nagbibigay ng hospital, nursing home, at saka ibang serbisyo medical para sa mga pasyenteng
hindi nahospital na mga Beteranong Pilipino ang kaukulang benepisyo ay ibinibigay kagaya sa mga
beterano ng Estados Unidos. Palagiang Pilipino Scout ay may karapatan din sa benepisyong
pangkalususgan base sa kanilang estado sa U.S. veterans. Sundalo ng Commonwealth, Espesyal na
Pilipino Scout at saka Gerilyang beterano na may karapatan sa benepisyong pangkalusugan katulad ng
sa mga Amerika

Sa mga karagdagang impormasyon ay tumawag lamang sa libreng linya 1-800-827-1000
O pumunta sa aming website at http://www.va.gov
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