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 تغطية التأمين ضد حوادث الطالب الرياضيين

 

 2021يوليو   25

 

 لوصي العزيز،/ولي األمر

 

ال توفّر مدارس أرلينغتون العامة، مثل معظم المدارس العامة، تأمينًا ضد الحوادث لتغطية التكاليف الطبية المرتبطة  
 .   عد األنشطة المدرسية والرياضيةأثناء اليوم الدراسي وب( الطلبة)باإلصابات التي قد يتعرض لها الطالب 

 
 .  تقديًرا منا ألسر مدارس أرلينغتون العامة، نقدم معلومات عن تغطية التأمين ضد حوادث الطالب لرياضيينا

الثا  • فيرجينيا  مدرسة  رابطة  ترعاها  التي  الثانوية  بالمدارس  الرياضية  األنشطة  في  للمشاركة  إلزاميًا  مطلبًا  التأمينية  التغطية  نوية  تُعد 
(VHSL  .)رابطة مدرسة فيرجينيا الثانوية هي الهيئة اإلدارية أللعاب القوى واألنشطة بين المدارس الحكومية في فرجينيا   . 

 . التغطية التأمينية مطلوبة للمشاركة في أنشطة مدارس أرلينغتون العامة الرياضية في المدرسة اإلعدادية•  •
 

المطلوب لتغطيتهم في حالة المرض أو اإلصابة الرياضية، ستكون التغطية متاحة للعائالت من خالل برنامج  إذا لم يكن لدى الطالب التأمين الطبي 
Family Access to Medical Insurance Security (FAMIS) .  سيكون برنامج "FAMIS "  متاًحا للعائالت التي تستوفي دخاًل معينًا

  ونماذج الطلبات عبر اإلنترنت على  FAMISتتوفر معلومات حول .  ولث فرجينياالبرنامج برعاية كومن. ومتطلبات األهلية األخرى
http://www.coverva.org/main_apply.cfm   . 

 
أيًضا الحصول على تغطية جماعية من خالل شركة    يحتاج الطالب إلى تأمين للمشاركة في البرامج الرياضية للمدارس المتوسطة أو الثانوية، ويمكنهم

تم اختيار هذه الخطة االختيارية من قبل  . تغطية كرة القدم متوفرة مقابل تكلفة إضافية .    دوالًرا للعام الدراسي بأكمله 48تبدأ من تجارية مقابل رسوم 
التأمين المسجل لمدارس أرلينغتون العامة ومكتب مدارس أرلينغتون  مكتب إدارة المخاطر التابع لمدارس أرلينغتون العامة بعد التشاور مع وسيط 

ذا كان طفلك مشموالً بتأمينك الطبي، يُرجى مالحظة أن هذا التأمين قد يغطي مصروفاتك  إ  . العامة للصحة والبدنية وتعليم السائقين وألعاب القوى
إذا كنت بحاجة  .  حول خيار التأمين التجاري للطالب هذا على المدارس والمدربين تم توزيع معلومات    .النثرية وكذلك الرسوم السنوية المخفضة نفسها

يمكنك أيًضا الوصول  .   إلى نسخة، يُرجى االتصال بمدير األنشطة الطالبية بالمدرسة الثانوية لطفلك، أو منسق األنشطة الطالبية بالمدرسة اإلعدادية
  919-846-9798أو  1-888-574-8826أو االتصال بـ  www.k12studentinsurance.com  إلى طلب التأمين على الطالب على

 .. للحصول على معلومات واستمارات التسجيل
 
 

 مع أطيب التحيات، 
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