
                     

ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГЫН АЛБА 2770 South Taylor Street • Арлингтон, Виржиниа 22206 

            

               УТАС: (703) 228-7740        ФАКС: (703) 671-2959     

 

СУРАГЧИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН ОСЛЫН ДААТГАЛ 
 
2021 оны 7-р сарын 25 
 
Эрхэм хүндэт эцэг эх/асран хамгаалагч танаа, 
 
Арлингтоны нийтийн сургуулиуд ихэнх улсын сургуулиудын нэгэн адил танай хүүхдэд 
хичээлийн үеэр болон сургуулиас зохион байгуулсан үйл ажиллагаа болон биеийн тамирын 
үед учирч болзошгүй осол гэмтэлтэй холбоотой эмнэлгийн зардлыг нөхөх зорилгоор ослын 
даатгал өгдөггүй.  
 
Арлингтон нийтийн сургуулиудын гэр бүлд хүндэтгэл үзүүлэх үүднээс сурагчийн ослын даатгалын 
талаархи мэдээллийг тамирчдадаа хүргэж байна.  
• Даатгал нь Виржиниа мужийн ахлах сургуулийн лигийн (VHSL) ивээн тэтгэсэн ахлах 

сургуулийн спортын үйл ажиллагаанд оролцоход заавал биелүүлэх шаардлага юм. VHSL 
бол Виржиниа мужийн улсын сургуулиудын сургууль хоорондын хөнгөн атлетик ба үйл 
ажиллагааны удирдах байгууллага юм.  

• Даатгалын үйлчилгээ нь АНС-ийн дунд сургуулийн спортын үйл ажиллагаанд оролцоход 
шаардлагатай. 

 
Хэрэв сурагчид спортын гэмтэл авсан тохиолдолд даатгах даатгалд хамрагдаагүй бол гэр бүлийн 
эрүүл мэндийн даатгалын аюулгүй байдал (FAMIS) хөтөлбөрөөр дамжуулан хамрагдах боломжтой. 
FAMIS нь тодорхой орлого болон бусад шаардлага хангасан гэр бүлд зөвшөөрөгдөх боломжтой. 
Энэ хөтөлбөрийг Виржиниа мужаас ивээн тэтгэв. FAMIS-ийн талаархи мэдээлэл, өргөдлийн 
маягтыг онлайнаар http://www.coverva.org/main_apply.cfm сайтаас авах боломжтой. 
 
Дунд болон ахлах сургуулийн спортын хөтөлбөрт хамрагдах шаардлагатай сурагчид арилжааны 
компаниар дамжуулан нийт хичээлийн жилд 48 доллараас эхэлдэг төлбөртэй бүлэгт 
хамрагдах боломжтой. Хөл бөмбөгийн даатгалыг нэмэлт зардлаар авах боломжтой. Энэхүү 
нэмэлт төлөвлөгөөг АНС-ийн эрсдлийн менежментийн газар АНС-ийн даатгалын бүртгэлийн 
брокер, Эрүүл мэнд, биеийн тамир, жолоочийн боловсрол, хөнгөн атлетикийн албатай 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр сонгосон. Хэрэв таны хүүхэд таны эрүүл мэндийн даатгалд 
хамрагдсан бол энэ даатгал нь таны халааснаас суутгагдах ба мөн жилийн бага төлбөрт 
хамрагдаж болохыг анхаарна уу. Энэхүү сурагчийн арилжааны даатгалын хувилбарын талаархи 
мэдээллийг сургууль, дасгалжуулагчдад тараасан. Хэрэв танд хуулбар хэрэгтэй бол та 
хүүхдийнхээ ахлах сургуулийн сурагчдын үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, дунд сургуулийн 
сурагчдын үйл ажиллагаа хариуцсан зохицуулагчтай холбоо барина уу. Та сурагчийн даатгалын 
өргөдлийг дараах хаягаар орж үзэх боломжтой www.k12studentinsurance.com эсвэл 1-888-574-6288, 
919-846-9798 руу залгаж мэдээлэл, элсэлтийн маягт авна уу. 
 
 
Хүндэтгэсэн, 
 
Майкл К.Ходж, MBA, ARM 
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