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  حوادث الطالب تغطية التأمين ضد  
  
  

 2021يوليو  25
  

  
  ولي األمر/لوصي العزيز،

  
د  ال توفّر مدارس أرلينغتون العامة، مثل معظم المدارس العامة، تأمينًا ضد الحوادث لتغطية التكاليف الطبية المرتبطة باإلصابات التي ق 

وال    لذلك، نوصي بشدة اآلباء بالتفكير في شراء بوليصة تأمين ضد الحوادث للطالب.  الدراسي.يتعرض لها الطالب )الطلبة( أثناء اليوم 
يقتصر التأمين ضد حوادث الطالب على الذين ليس لديهم تأمين صحي. قد يكون التأمين االختياري ضد حوادث الطالب بمثابة مستوًى  

وجب خطة التأمين الطبي األساسي للوالدين أو الوصي.  وفي مثل هذه الحاالت، قد  ثانويًا من التغطية للطالب الذين تم تغطيتهم بالفعل بم
يغطي التأمين االختياري ضد حوادث الطالب النفقات التي لم تدفعها خطط التأمين األولية، مثل المدفوعات المشتركة والمصروفات  

  النثرية.
  

عن تغطية تأمينية ضد حوادث الطالب ميسورة التكلفة بسعر جماعي، يتراوح  وكتقدير لعائالت مدارس أرلينغتون العامة، نقدم معلومات 
وقع اختيار مكتب إدارة المخاطر في    دوالًرا للعام الدراسي بأكمله، اعتماًدا على خطة التغطية التي تختارها. 93دوالرات و   9بين 

التشاور مع وسيط التأمين المسجل لمدارس أرلينغتون  ( على هذه الخطة التجارية االختيارية بعد APSمدارس أرلينغتون العامة ) 
.سيتم إنجاز التسجيل  Young Group، Incيجوز للوالدين تسجيل الطالب أونالين أو عن طريق االتصال بالرقم المحدد أدناه لـ   العامة.

جيل طالبهم )طالبهم( اآلن في  يمكن للوالدين/األوصياء تس   أونالين عن طريق استخدام موقع تسجيل آمن مخصص لمزود التأمين. 
  . 2022يونيو  17إلى  2021أغسطس  30السياسات التي تغطيهم من  

  
-846-9798أو   888-574-6288. اتصل بالرقم Young Group، Incلمزيد من المعلومات أو للتسجيل في الخطة التي تقدمها  

 www.k12studentinsurance.com.  أو قم بزيارة  199
  

 Familyإذا لم يكن لدى الطالب تأمين طبي لتغطيتهم في حالة المرض أو اإلصابة، ستكون التغطية متاحة للعائالت من خالل برنامج 
Access to Medical Insurance Security (FAMIS) " سيكون برنامج .FAMIS   متاًحا للعائالت التي تستوفي دخاًل معينًا "

" ونماذج التسجيل عبر اإلنترنت على  FAMISتتوفر معلومات حول "  ومتطلبات األهلية األخرى.  البرنامج برعاية كومنولث فرجينيا. 

http://www.coverva.org/main_apply.cfm  1-855-424-8282أو عن طريق االتصال بالرقم  

 
 

 مع أطيب التحيات،
 

 مايكل سي هودجز، ماجستير في إدارة األعمال، مدارس أرلينغتون العامة 
 مدير المخاطر 
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