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የተማሪ አደጋ መድን ሽፋን 
  
  
ጁላይ 25, 2021 

  
  
ውድ ወላጅ / አሳዳጊ ፣ 

,  
  
የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፣ ልክ እንደ አብዛኛዎቹ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ፣ ተማሪዎ / ችዎ በትምህርት ቤት ውስጥ 
ሊያጋጥሟቸው ከሚችሏቸው ጉዳቶች ጋር ተያይዞ የሚመጣውን የህክምና ወጪ ለመሸፈን የአደጋ መድን አይሰጥም ፡፡ ስለሆነም ወላጆች 
የተማሪ አደጋ መድን ፖሊሲን ለመግዛት እንዲያስቡ በጣም እንመክራለን ፡፡ የተማሪ አደጋ መድን የጤና መድን ለሌላቸው ብቻ አይደለም 
፡፡ አማራጭ የተማሪ አደጋ መድን አስቀድሞ በወላጅ ወይም በአሳዳጊ የመጀመሪያ የሕክምና መድን ዕቅድ ስር ለተሸፈኑ ተማሪዎች እንደ 
ሁለተኛ ደረጃ ሽፋን ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ፡፡ በእንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች ውስጥ አማራጭ የተማሪ አደጋ መድን በዋስትና ዕቅዶች 
የማይከፈሉትን ወጪዎች ሊሸፍን ይችላል ፣ እንደ ኮ ፔይ  እና ከኪስ የሚወጡ ሌሎች ወጪዎች።  
  
ለአርሊንግተን የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ቤተሰቦች እንደ መልካም አክብሮት ፣ በተመጣጣኝ ዋጋ በተማሪዎች አደጋ የመድን ሽፋን ላይ 
በቡድን ደረጃ እርስዎ በመረጡት የሽፋን ዕቅድ ላይ በመመርኮዝ ለሙሉ የትምህርት ዓመት ከ 9 እስከ 93 ዶላር መረጃ 

እናቀርባለን።  ይህ አማራጭ የንግድ እቅድ ከAPS የመድን ሽፋን ደላላ ጋር ከተማከረ በኋላ በአደጋዎች አስተዳደር APS ቢሮ 
ተመርጧል ፡፡ ወላጆች ተማሪዎችን በኢንተርኔት በኩል ወይም ለያንግ ግሩፕ ፣ ኢንክ ከዚህ በታች በተጠቀሰው ቁጥር በመደወል 
መመዝገብ ይችላሉ። ለኢንሹራንስ አቅራቢው ራሱን የጠበቀ የምዝገባ  ቦታን በመጠቀም ይፈጸማል። ከነሐሴ 30 ቀን 2021 እስከ ሰኔ 
17 ቀን 2022 ድረስ ለሚሸፍናቸው ፖሊሲዎች ወላጆች / አሳዳጊዎች አሁን ተማሪዎቻቸውን ማስመዝገብ ይችላሉ ፡፡  

  
ለበለጠ መረጃ ወይም በ ያንግ ግሩፕ በተሰኘው ዕቅድ ውስጥ ለመመዝገብ 888-574-6288 ወይም 919-846-9798 ይደውሉ 

ወይም www.k12studentinsurance.com ን ይጎብኙ ፡፡  
  

ተማሪዎች በህመም ወይም በጉዳት ጊዜ እነሱን ለመሸፈን የህክምና መድን ከሌላቸው በቤተሰብ ተደራሽነት ወደ ህክምና መድን ደህንነት 
(FAMIS) መርሃግብር በኩል ሽፋን ይሰጣል ፡፡ FAMIS የተወሰኑ ገቢዎችን እና ሌሎች የብቁነት መስፈርቶችን ለሚያሟሉ ቤተሰቦች 

ይገኛል ፡፡ ፕሮግራሙ በቨርጂኒያ ግዛት የተደገፈ ነው ፡፡ ስለ FAMIS እና የምዝገባ ቅጾች መረጃ በመስመር ላይ በ 

http://www.coverva.org/main_apply.cfm ወይም በ 1-855-242-8282 በመደወል ይገኛል፡፡ 
 
 

ከሰላምታ ጋር, 

 
Michael C. Hodges, MBA, ARM 
የሪስክ ሥራ አስኪያጅ 
አርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች 
2770 S. Taylor St. 
አርሊንግተን, VA 22206 

Michael.hodges@apsva.us 
ቢሮ 703-228-2985 
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