
 

MGA SINUSUSTENTUHAN AT MGA NAKALIGTAS 

MGA BENEPISYO SA VA PARA SA MGA NAKALIGTAS NA PILIPINONG 
BETERANO 

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. 

SINONG MGA NAULILA NG MGA BETERANONG PILIPINO ANG 
KARAPAT-DAPAT SA MGA BENEPISYO?  
nakaligtas na pilipinong beterano ang karapat-dapat para sa mga benepisyo? 

• Sandatahang lakas ng Estados Unidos. 
• Komonwelt na Sundalo ng Pilipinas na nagserbisyo mula Hulyo 26, 1941 hanggang Hunyo 0, 

1946 habang ang Komonwelt na Sundalo ay nasa Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. 
• Regular na Scout ng Pilipinas na kabilang bago ang Oktubre 6, 1945. 
• Insular na Pandagat na Lakas ng E.U. 
• Espesyal na mga Scount ng Pilipinas na kabilang sa pagitan ng Oktubre 6, 1945 at Hunyo 30, 

1947. 
• Girilya na nagserbisyo bago ang Hulyo 1, 1946. 

ANONG URI NG MGA BENEPISYO ANG AVAILABLE? 

Ang Bayad sa Pagsusustento at Bayad-pinsala, Pensyon ng Mga Nakaligtas, Allowance sa Burol, at 
Bandila sa Burol ay apat na benepisyong available sa mga nakaligtas ng tiyak na mga Beteranong 
Pilipino. 

Ang Bayad sa Pagsusustento at Bayad-Pinsala  (DIC)  ay buwanang benepisyo 
na binabayaran para sa karapat-dapat na mga nabubuhay na asawa, anak at magulang 
ng Miyembro ng Militar na Nagserbisyo na namatay dahil sa tungkulin o Beterano na 
namatay dahil sa pinsala o pagkakasakit na may kinalaman sa serbisyo.   

Ang Pensyon ng Mga Nakaligtas ay benepisyong batay sa pangangailangan, na 
maaaring bayaran sa mga nabubuhay na asawa at mga anak sa mga Beterano sa 
panahon ng digmaan.   

http://benefits.va.gov/COMPENSATION/types-dependency_and_indemnity.asp
http://www.benefits.va.gov/pension/spousepen.asp
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Ang Allowance sa Burol ay presyo ng perang benepisyo na karaniwang binibiyaran 
sa pinakamataas na halaga na awtorisado ng batas para sa karapat-dapat na gastos sa 
burol at libing ng Beterano.    Ang karapat-dapat na mga asawang nabubuhay na 
nakatala ay awtomatikong babayaran sa oras ng abiso ng pagkamatay ng Beterano, nang 
walang kinakailangan upang isumite ang paghahabol.  Ang VA ay nagbibigay ng 
karagdagang mga benepisyo, kabilang ang  allowance sa lupa o paglilibing, sa oras na 
matanggap ng VA ang paghahabol para sa mga benepisyong ito. 

Ang Bandila sa Burol ay bandila ng E.U. na ibinibigay nang walang bayad upang 
balutan ang kabaong o isama sa urna ng namatay na Beterano na may karangalan na 
nagserbisyo sa Sandatahang Lakas ng E. U.  Ang bandila ay ibinibigay sa tagapagmana, 
bilang alaala, pagkatapos itong gamitin sa serbisyo ng paglilibing.  

Ang sumusunod na detalye sa talahanayan kung saan ang mga benepisyo ay available 
batay sa uri ng serbisyo na isinagawa ng Beterano.  Ang mga benepisyo ay babayaran sa 
halagang $.50 (kalahati ng rate) o $1.00 (buong rate) para sa bawat awtorisadong 
dolyar.  Maliban kung ipahayag, ang bayad ay isasagawa sa buong rate. 

Mga benepisyo ng Nakaligtas 
Uri ng Serbisyo DIC Pensyon ng 

Namatay 
Allowance 
sa Burol 

Bandila sa 
Burol 

Sandatahang lakas ng 

E.U. 

Oo Oo Oo Oo 

Mga Regular na Scout 

ng Pilipinas at Insular na 

Sandatahang Pandagat 

ng E.U. 

Oo Oo Oo Oo 

Espesyal na Scout ng 

Pilipinas 

Oo 

Buong rate na bayad para sa mga 

residente ng U.E; kalahating rate na 

bayad para sa mga hindi taga E.U. 

Hindi Oo Hindi 

http://www.va.gov/
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits
http://www.benefits.va.gov/compensation/claims-special-burial.asp
http://www.cem.va.gov/burial_benefits/burial_flags.asp
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Komonwelt na Sundalo 

ng Pilipinas 

Oo 

Buong rate na bayad para sa mga 

residente ng U.E; kalahating rate na 

bayad para sa mga hindi taga E.U. 

Hindi Oo 

Buong rate na 

bayad para sa 

mga residente 

ng U.E; 

kalahating 

rate na bayad 

para sa mga 

hindi taga 

E.U. 

Oo 

Girilya Oo 

Buong rate na bayad para sa mga 

residente ng U.E; kalahating rate na 

bayad para sa mga hindi taga E.U. 

Hindi Oo 

Buong rate na 

bayad para sa 

mga residente 

ng U.E; 

kalahating 

rate na bayad 

para sa mga 

hindi taga 

E.U. 

Oo 

Tandaan:  Ang mga nabubuhay na anak ay karapat-dapat sa Tulong sa Edukasyon ng mga Sinusustentuhan.  Ang bayad ay 

isasagawa sa kalahating rate.  Ang nabubuhay na mga asawa ay hindi karapat-dapat sa benepisyong ito. 

http://www.va.gov/
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits
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