PENSYON
PROGRAMA SA KATIWALA

ANO ANG TANGGAPAN NG UGNAYAN NG MGA BETERANO SA
PROGRAMA NG KATIWALA?
Ang programa sa katiwala ay nagbibigay ng hindi pagkapuna sa pinaka mahinang mga makikinabang
ng VA na hindi kayang pamahalaan ang kanilang mga benepisyo sa VA dahil sa pinsala, sakit,
pagkamasasakitin dahil sa murang edad, o 18 taon pababa ang edad. Ang VA ay magtatalaga ng mga
katiwala na mangangasiwa sa mga benepisyo ng VA para sa mga makikinabang nito at magsasagawa
ng pangangasiwa sa mga katiwalang itinalaga ng VA upang tiyakin na natutugunan nila ang mga
pangangailangan ng mga makikinabang na pinagsisilbihan nila.
ANO ANG KATIWALA?
Ang katiwala ay isang indibiduwal o kumpanya na itinalaga ng VA upang tumanggap ng mga
benepisyo ng VA sa ngalan ng makikinabang upang gamitin at makinabang sa makikinabang at mga
sinusustentuhan ng makikinabang.
KAILANGAN KINAKAILANGAN ANG KATIWALA?
Patakaran ng VA na araw-araw ay may karapatan ang makikinabang na pangasiwaan ang kanyang
mga benepisyo sa VA. Gayunpaman, sa mga kaso kung saan ipinahahayag ng ebidensiyang medikal
na hindi kayang pangasiwaan ng makikinabang ang kanilang mga benepisyo sa VA, magdedesisyon
ang VA na kinakailangan ng makikinabang ng tulong ng katiwala. Ang determinasyon na ito ay
maaaring isagawa batay sa abiso na ang korte ay nagtalaga ng tagapag-alaga para sa makikinabang.
Ang desisyon ng VA na ang makikinabang ay nangangailangan ng katiwala ay maaaring i-apila sa
Lupon ng Paghahabol.

Ang mga kawalan ng kakayahan na tinukoy ng VA na magiging kaugnay sa iyong serbisyo sa sandatahang lakas ay magdudulot ng buwanang
walang buwis na sahod, pag-enrol sa
VA health care system, ang 10-puntos na pagpipilian sa pagkuha ng manggagawa para sa pederal na pagtatrabaho at iba pang mahahalagang
benepisyo. Tanungin ang iyong VA
na kinatawan o kinatawan ng Veterans Service Organization tungkol sa Sahod sa Pagkabalda, Pensyon,representative about Disability
Compensation, Pension, Health Care, Caregiver
na Programa, Mga Serbisyo sa Trabaho, Tulong Pang-edukasyon, Garantiya sa Pautang sa Bahay, Seguro/o Mga Benepisyo sa Mga Umaasa
at Nakaligtas.

ANO ANG PROSESO SA APPOINTMENT NG KATIWALA?
Bago ang appointment ng katiwala, tatayahin ng VA ang kagalingan at pangangailangan ng
makikinabang sa dahilan ng kanilang pagpopondo. Ang ay batay sa bahagi ng harapan na
pagpupulong kasama ang makikinabang sa tahanan ng makikinabang.
Kabilang ang pagtatasa ng kwalipikasyon sa ipinanukalang katiwala ngunit hindi limitado sa:
•

Ang pagpayag na magsilbi at tuparin ang mga responsibilidad ng katiwala

•

Ang harapan na pagpupulong na may inaasahang katiwala

•

Ang pagsusuri sa kasaysayan ng kredito

•

Ang pagsusuri sa kriminal na karanasan

•

Mga panayam sa saksi sa pag-uugali

Sa ilang kaso, maaaring hilingin ng VA sa itinalagang katiwala na magsumite ng taunang
pagkukwenta at / kumuha ng panagot na bono. Tatagubilinan ng VA ang katiwala tungkol sa mga
tungkulin at obligasyon ng posisyon, at magbibigay ng impormasyon tungkol sa mga
pangangailangan ng makikinabang, upang isama ang kasalukuyang buwanang babayaran.
Pagkatapos ng inisyal na appointment ng katiwala, magsasagawa ang VA ng kasunod na pagbisita
kasama ang mga makikinabang at mga katiwala upang matyagan ang kundisyon ng makikinabang at
pagtatrabaho ng katiwala. Kapag tinukoy ng VA na hindi natugunan ang mga pangangailangan o
kasalungat na kundisyon, tatanggalin ng VA ang katiwala at magtatalaga ng bagong katiwala para sa
makikinabang.
SINO ANG MAAARING MAGSILBING KATIWALA?
Sa pagdedesisyon kung sino ang dapat gumanap bilang katiwala para sa makikinabang, laging pipili
ang VA ng pinaka-epektibo at pinaka hindi gaanong mahigpit na pagsasaayos ng katiwala.
Nangangahulungan ito na unang isasaalang alang ng VA kung ang makikinabang ay maaaring
mangasiwa sa kanilang mga benepisyo na may limitadong pamamahala ng VA sa ilalim ng
pinangasiwaang direktang bayad. Isasaalang alang ng VA ang napili ng makikinabang, pagkatapos ay
ang asawa ng makikinabang, mga miyembro ng pamilya, mga kaibigan, mga tagapag-alaga na
kwalipikado at handang magbigay ng mga serbisyo para sa makikinabang nang walang bayad o,
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pansamantalang katiwala, kung kinakailangan. Bilang huling paraan, isasaalang alang ng VA ang
pagtatalaga ng may bayad ng katiwala.
PAANO AKO MAGIGING KATIWALA?
Kung interesado ka sa pagsisilbi bilang katiwala nang walang bayad para sa miyembro ng pamilya,
kaibigan, o tao kung saan ikaw ay caregiver, pakisuyong magsumite ng kahilingan kasama ang
pangalan at numero ng file ng VA ng makikinabang, at ang iyong pangalan at impormasyon sa
pakikipag-ugnayan sa Panrehiyong Tanggapan na pinakamalapit sa iyo. Maaari mong kunin ang
address ng tanggapan na pinakamalapit sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-827-1000.
Kung interesado ka na isaalang alang upang magsilbi bilang katiwala na maaaring tumanggap ng
bayad, pakisuyong isumite ang iyong resume kasama ang liham sasumusunod na e-mail address:
VA_Fiduciary@va.gov. Pakisuyong isama ang iyong pangalan, pangalan ng organisasyon o negosyo
(kung maaari) at ang iyong mailing at e-mail address kasama ang iyong kahilingan.
Makikita mo ang karagdagang impormasyong tungkol sa pagiging katiwala sa.
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