Amharic

Re: የተማሪዎች መቁሰል እና ኢንሹራንስ
2018-19 የትምህርት ዓመት
ውድ ወላጆች /ሕጋዊ ኣሳዳጊዎች፤

SEATTLE

PUBL IC
SCHOOLS

ሲያትል ፓብሊክ ስኩልስ ውስጥ የተማሪዎቻችን ደሕንነት በጣም ከሚያሳስቡን ነገሮች ኣንዱ ነው። ይህም ሆኖም ኣደጋዎች ያጋጥማሉ።
እነዚህ ኣደጋዎች የህክምና ክትትል የሚያስፈልጋቸው (የኣንቡላስ ትራንስፖት፣ ቀዶ ጥገና፣ ሆስፒታል መግባት ወዘተ… )
የሚያስፈልጋቸው ብዙ ወጪ የሚያስወጡ ኣደጋዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
እባካችሁ የትምህርት ክልሉ እነዚህን ወጪዎች የመክፈል ሓላፊነት እንደሌለበት እንድታውቁ ይገባል። ሆኖም ግን እርስዎን እና ልጅዎን
ለመርዳት የትምህርት ክልላችን ከሌሎች በዋሽንግተን ስኩልስ ሪስክ ማነጅመንት ፑል ውስጥ ከታቀፉት የትምህርት ክልሎች ጋር በመሆን
በጣም ዝቅተኛ ዋጋ የሚያስከፍል፣ በፍቃድ የምትገቡበት የተማሪ ኣደጋ/በሽታ ኢንሹራስ ፕሮግራም ኣዘጋጅቶላችኋል። ፕሮግራሙን
ያዘጋጀው እና የሚመራው ይህን ስራ በመስራት ከ40 ዓመት በላይ ልምድ ባለው ማየርስ-ስቲቭንንስ ኤንድ ቱሄይ ኮርፖራሽን
(Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc) ነው። ዝርዝሩ እና የምዝገባ ፎርሙ የካምፖኒው መጽሔት ላይ ተገኙታላችሁ።
እባካችሁ በጥንቃቄ ኣንብቡት።
የተለያዩ የኢንሹራንስ ዓይነቶች ቀርበውላችኋል። ሙሉ የትምህርት ዓመት የሚሸፍን ኢንሹራስ ከ$24 (የጥርስ ኣደጋ ኢንሹራስ) ጀምሮ
የተለያየ ዓይነት ቀርቦላችኋል። ኢንሹራንሱን ከትምህርት ቤት ጋር ለተሳሰሩ ኣደጋዎች (ስፖርትን ጨምሮ) ብቻ ብላችሁ ልትወስኑት
ትችላላችሁ ወይም ኢንሹራንስ ሳትገዙ ለ2417 ጥበቃ ማመልከት ትችላላችሁ። ኢንሹራንሱ በተጨማሪ የተማሪዎች ኣደጋ እና በሽታ
ኢንሹራንስ (ልጅዎ ሌላ የሆነ ዓይነት የጤና ኢንሹራስ ከሌለው ይህን ኢንሹራስ እንድትገቡለት እንመክራለን) እና ለመላ ቤተሰብዎ
የፋርማሲ ዋጋ ማጉደል ፕሮግራም ያጠቃልላል። ልጃችሁ በኣሁኑ ሰዓት ሌላ ኢንሹራንስ ከሌለው ወይም ያለው ኢንሹራንስ ላይ ያለውን
ክፍተት ለመሙላት ፈልጋችሁ ኢንሹራንስ እያፈላለጋችሁ ከሆነ ለናንተ የሚስማማ ኢንሹራንስ እዚህ ታገኛላችሁ።
ይህ ኢንሹራንስ ከሆነ ዶክተር ወይም ከሆነ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እንድታገኙ የሚያስችል ሲሆን፤ በተጨማሪም በጣም ብዙ የሆኑ
የህክምና ኣገልግሎት በቅናሽ ዋጋ የሚያቀርቡ የሕክምና ኣገልግሎት ሰጪዎች ኣማራጭ ያቀርብላችኋል። ኢንሹራስ እኛ ኮንትራት
ከሰጠነው ኣገልግሎት ሰጪ ማግኘት በጣም ብዙ የዋጋ ማጉደል በተለይ ልጃችሁ የቀዶ ጥገና ካስፈለገው ወይ ሆስፒታል ከተኛ
እንድታገኙ ያግዛችኋል።
ለመዝገብ የምዝገባ ፎርሙን ሙሉ በሙሉ ምሉት፣ ለልጃችሁ የምትፈልጉትን የኢንሹራስ ዓይነት ምረጡ፣ መጀመሪያ መክፈል
ያለባችሁን ክፍያ የያዘ ቼክ፣ መኒ ኦርደር ወይም ክሬዲት ካርድ ኣያያዛችሁ ኣሽጋችሁ ፎርሙ ላይ በተገለጸው መሰረት ላኩት።
በተጨማሪ ወደ ሚከትለው ድህረገጽ በመግባት www.myers-stevens.com ኢንሮል ናው "Enroll Now" የሚለውን
ቁልፍ በመጫን የምትፈሉትን ዓይነት ኢንሹራስ መምረጥ ትችላላችሁ። ልጅዎ ዓመቱን ሙሉ በሆነ ግዜ መመዝገብ ቢችልም
ከኢንሹራንሱ ከፈተኛ ጥቅም ለማግኘት ኣስቀድሞ መመዝገብ ጥሩ ነው።
የሆነ ጥያቄ ካላችሁ ወደ ማየርስ-ስቲቨንስ ኤንድ ቱሄይ በሚከተለው ስልክ ቁጥር (800) 827-4695 ደውላችሁ ጠይቁ። እስፓኒሽ
ለምትናገሩ ወላጆች ኣስተርጓሚ ኣላቸው።
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