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የኢንሹራንስ የሚሰጠው ሽፋን በትምህርት ቤት ውስጥ በሚሆንባቸው ሰዓቶች እና 

ቀናት ውስጥ እና በትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ውጭ ባሉ በትምህርት ቤት ስፖንሰር እና ቁጥጥር በሚደረግባቸው እንቅስቃሴዎች ውስጥ በሚገኙበት 

ወይም በሚሳተፉበት ጊዜ ፤ በትምህርት ቤቱ የተደገፈ የበጋ መዝናኛ እንቅስቃሴዎች ወቅት፤ የአንድ ቀን ትምህርት ቤት የመስክ ጉዞዎች (ሌሊት አዳርን 

ሳይጨምር) እና በትምህርት ቤት ስፖንሰር የተደረጉ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ወቅት ለሚከሰቱጉዳቶች ነው፡፡ የፖሊሲው ባለቤቱ ባቀናበረው ወይም 

ባደራጀው የቡድን አባል ሆኖ በእንደዚህ ያሉ ተግባራት በመጓዝ ላይ ባለበት ወይም ከዛ በሁዋላ፣ እና በቀጥታ ወደ ከቤታቸው ግቢ ወይም ወደ ትምህርት 

ቤቱ ሲሄዱ ወይም ወደታቀደው ቦታ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ሽፋን ይሰጣል ፡፡ በሲኒየር ከፍተኛ ኢንተርስኮላስቲክ ታክል እግር ኳስ ውስጥ 
የሚሳተፉትን ሳይጨምር ለሁሉም ኢንተርስኮላስቲክ ስፖርት ሽፋን ይሰጣል ፡፡ 
ዓመታዊ ፕሪሚየም 

እቅድ 1 - $41.00                                 እቅድ 2 - $20.00                 እቅድ 3 - $10.00      እቅድ 4 - $9.00 
 
የመድን ሽፋን በቀን 24 ሰዓታት በሰዓት ይሰጣል ፡፡ በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት እና በእረፍት ጊዜያት ሙሉውን ክረምት ጨምሮ ሽፋን ይሰጣል። ተማሪዎች 

በቤት ወይም በሩቅ ፣ በማንኛውም ቦታ ፣ በማንኛውም ጊዜ ፣ የትኛውም ቦታ ሆነው ይጠበቃሉ ፡፡ በሲኒየር ከፍተኛ ኢንተርስኮላስቲክ ታክል እግር 
ኳስ ውስጥ የሚሳተፉትን ሳይጨምር ለሁሉም ኢንተርስኮላስቲክ ስፖርት ሽፋን ይሰጣል ፡፡ 
ዓመታዊ ፕሪሚየም 

እቅድ 1 - $154.00                               እቅድ 2 - $93.00                 እቅድ 3 - $53.00      እቅድ 4  - $48.00 
 
 

ይህ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚካፈሉ የታክል እግር ኳስ ልምምዶች ወይም ውድድር ውስጥ ሲሳተፉ የሚከሰቱ አደጋዎችን ይሸፍናል። 
በፖሊሲው ባለቤቱ በተዘጋጀው ወይም በተደራጀ የትራንስፖርት ቡድን ውስጥ በቀጥታ እና ያለማቋረጥ ወደ እንደዚህ ዓይነት ቦታ ወይም ውድድር 
ሲሄድ መሄጃው ይሸፈናል። አማራጭ የእግር ኳስ ሽፋን በፕሪሚየም ደረሰኝ ቀን (በፖሊሲው ውጤታማ ቀን ወይም በኋላ) ይጀምራል እና በመጨረሻው 
የልምምድ ወይም የውድድር ቀን ይጠናቀቃል። ይህ አማራጭ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እግር ኳስ ሽፋን እንዲሁ ከ 10-12 ኛ ክፍል ጋር እግር ኳስን 
ለሚጫወቱ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ይገኛል ፡፡ ከ 9 ኛ ክፍል ተማሪዎች ጋር ብቻ የሚጫወቱ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ፣ ለእግር ኳስ ሽፋን ተጨማሪ ክፍያ 

አይጠየቁም ፡፡ 
ዓመታዊ ፕሪሚየም 

እቅድ 1- $245.00         እቅድ 2 - $137.00  እቅድ 3 - $82.00     እቅድ 4 - $75.00 

የስፕሪንግ / የበጋ ክብደት እና ሁኔታ አመጣጥ ስልጠና ብቻ ተመኖች 
እቅድ 1 - $ 82.00        እቅድ 2 - $ 60.00           እቅድ 3 - $38.00    እቅድ 4 - $35.00  

(በፀደይ ስልጠና ላይ ለሚሳተፉ እና በአማራጭ የእግር ኳስ ሽፋን ስር ላልተሸፈኑ አዳዲስ ተጫዋቾች) 
 
 
የኢንሹራንስ ሽፋን በቀን 24 ሰዓታት በሥራ ላይ ይውላል ፡፡ አደጋው ከተከሰተ በ 60 ቀናት ውስጥ ጉዳት መታከም አለበት ፡፡ ጥቅማጥቅሞች ጉዳት 
ከደረሰበት ቀን በኋላ ባሉት 24 ወሮች ውስጥ ይከፈላሉ። በአንድ በሚሸፈነው ጉዳት የሚከፈለው ከፍተኛ ወጪ $ 50,000 ነው። በተጨማሪም የጥርስ 

ሀኪሙ ከጥቅሙ ጊዜ በኋላ እስኪያልቅ ድረስ ህክምናው ለሌላ ጊዜ ሊተላለፍ እንደሚገባ ሲያረጋግጥ የተዘገዩ ጥቅማጥቅሞች ቢበዛ እስከ 1000 ዶላር 
ይከፈላሉ ፡፡ የተማሪው ጥርስ ጉዳት የቅርብ ቤተሰብ አባል ባልሆነ ህጋዊ የጥርስ ሀኪም መታከም አለበት ፡፡ ሽፋን በድምጽ ፣ በተፈጥሮ ጥርሶች ሕክምና 
ብቻ የተወሰነ ነው ፡፡ 
ዓመታዊ ፕሪሚየም : $8.00 

 

 
በአማራጭ የትምህርት ቤት የጊዜ አደጋ ሽፋን ፣ በአማራጭ የ 24 ሰዓት አደጋ ሽፋን እና በአማራጭ የ 24 ሰዓት የጥርስ ሽፋን የሚጀምረው 1) 
ምዝገባዎን በመስመር ላይ ሲያጠናቅቁ እና ፕሪሚየምዎ በሚከፈልበት ቀን ወይም 2) የመመዝገቢያ ቅጽዎ እና የፕሪሚየም ክፍያዎ በተወካዩ 
የተቀበሉበት ቀን ፣ ግን ከትምህርት ዓመቱ የመጀመሪያ ቀን በፊት አይደለም። የተማሪ የትምህርት ጊዜ አደጋ  ሽፋን በመደበኛ የዘጠኝ ወር የትምህርት 

ዘመን መገባደጃ ላይ ይጠናቀቃል ፣ ተማሪው በትምህርቱ ብቻ የሚደገፉ እና በበጋው ወቅት ብቻ የሚቆጣጠረው የአካዳሚክ የክፍል ውስጥ 
ትምህርቶችን እየተከታተለ ካልሆነ በስተቀር። አማራጭ የ 24 ሰዓት አደጋ እና የጥርስ ሽፋን ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ትምህርት ከመከፈቱ ቀን 
በፊት እኩለ ሌሊት ላይ ይጠናቀቃል። ሽፋን በተጠቀሱት ፕሪሚየሞች በእነዚህ የትምህርት ዓመታት ውስጥ በእነዚህ ዕቅዶች ስር ሽፋን ይገኛል። ምንም 
የፕሮ ራታ ፕሪሚየም ክፍያዎች የሉም ፡፡ 

2021 – 2022 

የተማሪ አደጋ  

መድን ሽፋን 

አማራጭ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የታክል እግር ኳስ ሽፋን (በተናጠል ወይም በሌላ ሽፋን ሊገዛ ይችላል) 

አማራጭ የትምህርት ጊዜ የአደጋ ሽፋን 

አማራጭ የ 24 ሰዓታት አደጋ ሽፋን 

አማራጭ የ 24 ሰዓት የጥርስ ሽፋን (በተናጠል ወይም በሌላ ሽፋን ሊገዛ ይችላል) 

የሽፋን ጊዜ 
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ጥቅማጥቅሞች የሚከፈሉት በሌላ የጤና እንክብካቤ ዕቅድ መሠረት የማይከፈሉ ለተሸፈኑ የሕክምና ወጪዎች ነው ፡፡ ከጥቅሞቹ ጋር የይገባኛል ጥያቄ 
የቀረበበት ቢሆንም ወይም ባይሆንም የመድን ገቢው መብት ያለው ማንኛውንም መጠን ከየትኛውም ሌላ የጤና እንክብካቤ ዕቅድ መጠን 
ያጠቃልላል ፡፡ ይህ ብላንኬት አክሲደንት መድን ፖሊሲ ከሌሎች የኢንሹራንስ ፖሊሲዎች ሁሉ ሁለተኛ ነው ፡፡ ሌላ የጤና መድን ከሌለ ፣ ጥቅማጥቅሞች 
እንደ ዋና ሽፋን ይከፈላሉ ፡፡ 

 
 
የተሸፈነው አደጋ ከነዚህ በአንዱ ሲሆን 1) ሕጋዊ ብቃት ያለው ሀኪም ወይም የቀዶ ጥገና ሀኪም (ከቅርብ የቤተሰብ አባል ወይም በትምህርት ቤቱ 
ከተያዘ ሰው በስተቀር) ወይም 2) በሆስፒታል መያዝ እና ህክምናው አደጋው ከደረሰበት በ 60 ቀናት ውስጥ የሚጀምር ከሆነ፥ ኩባንያው 
የጥቅማጥቅሞች መርሃ ግብር ላይ እንደተጠቀሰው ጥቅሙን ይከፍላል። አደጋው ከደረሰበት ቀን አንስቶ በ 52 ሳምንታት ውስጥ መድን ገቢው 
ያደረጋቸው  የሕክምና ወጪዎች ብቻ ብቁ ሆነው ሽፋን የሚሰጣቸው፡፡ ለማንኛውም አደጋ የሚሰጠው ድጎማ ለተገዛው ዕቅድ የጥቅማጥቅሞች መርሃ 

ግብር ከተጠቀሰው ከፍተኛ ድጎማ አይበልጡም ፡፡ ከአደጋው ቀን አንስቶ ከአንድ ዓመት በኋላ የተደረጉ ወጭዎች አይሸፈኑም ፣ ምንም እንኳን 
አገልግሎቱ ቀጣይነት ያለው ቢሆንም ፣ ወይም ከአደጋው ቀን አንስቶ ከአንድ ዓመት በላይ የዘገየ ቢሆንም ፡፡ 
 
 
በተሸፈነ ጉዳት ለድንገተኛ ሞት ወይም ለአካል መለያየት በሚለው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ በተጠቀሰው ኪሣራ ላይ ማንኛውንም ጉዳት ሲያመጣ ከዚያ 
ኩባንያው ለዚያ ኪሳራ በወጣው መርሐግብር ላይ የተገለጸውን ጥቅም ይከፍላል ፡፡ ኪሳራ አደጋው ከደረሰበት ቀን በኋላ በ 365 ቀናት ውስጥ መከሰት 

አለበት ፡፡ በከፍተኛው ጥቅማጥቅሞች መርሃግብር  ውስጥ እንደተጠቀሰው ከፍተኛው ጥቅም ለሚከተሉት ኪሳራዎች ይከፈላል  
1) ሕይወት፤ 2) ሁለቱም እጆች ወይም ሁለቱም እግሮች ወይም የሁለቱም ዓይኖች እይታ፤ 3) አንድ እጅ እና አንድ እግር፤ 4) የአንድ እጅ እና የአንድ 
አይን አጠቃላይ እይታ፤ 5) የአንድ እግር እና አንድ አይን አጠቃላይ እይታ። የአንድ እጅ  ፣ አንድ እግር ፣ የአንድ ዐይን እይታ ወይም የአንድ እጅ ጣት እና 
ጠቋሚ ጣት መጥፋት ከከፍተኛው ጥቅም ግማሹ ይከፈላል ፡፡ የእጅ ወይም የእግር ማጣት ማለት ከእጅ አንጓ ወይም ከቁርጭምጭሚት 
መገጣጠሚያ በኩል ወይም ከዚያ በላይ ሙሉ ጉዳት ማለት ነው ፡፡ እይታ ማጣት ማለት በአንድ አይን ውስጥ አጠቃላይ የእይታ መጥፋት ማለት ነው 
፡፡ የእይታ ማጣት በተፈጥሮ ፣ በቀዶ ጥገና ወይም በሰው ሰራሽ መንገድ የማይታከም መሆን አለበት ፡፡ የአንድ እጅ አውራ ጣት እና የጠቋሚ ጣት 

ማጣት በተመሳሳይ እጅ (በጣቶች እና በእጆች መካከል ያሉ መገጣጠሚያዎች) በሜታካርፋሊንጅያል መገጣጠሚያዎች በኩል ወይም ከዚያ በላይ ሙሉ 
ጉዳት ማለት ነው ፡፡ ጉዳት ማለት የአካልን ክፍል ከሰውነት ሙሉ በሙሉ መለየት እና መቆረጥ ማለት ነው ፡፡ መድን ገቢው በተመሳሳይ አደጋ ምክንያት 
ከላይ ከተዘረዘሩት ኪሳራዎች ከአንድ በላይ የሚጎዳ ከሆነ ኩባንያው የሚከፍለው ጠቅላላ መጠን ከፍተኛው ጥቅም ነው። ጥቅማጥቅሞች በፖሊሲው 
ከሚሰጡ ከማንኛውም ጥቅሞች በተጨማሪ ይከፈላሉ ፡፡ 
 
 
የተሸፈነ አደጋ ማለት በድንገተኛ ፣ የማይጠበቅ ፣ በቀጥታም ሆነ ለየብቻ ከሌሎች ምክንያቶች ሁሉ በደረሰ ጉዳት ወይም ኪሳራ የሚያመጣ ውጫዊ 

ክስተት ማለት ነው። አደጋው ፖሊሲው በሥራ ላይ እያለ እና መድን ገቢው በፖሊሲው ስር ሽፋን በሚሰጥበት ጊዜ መሆን አለበት። በተለምዶ እና 
ልማድ ማለት ህክምናው ፣ አገልግሎቱ ወይም አቅርቦቱ በሚሰጥበት መልክዓ ምድራዊ አካባቢ በአብዛኛዎቹ አቅራቢዎች ለህክምና ፣ ለአገልግሎት 
ወይም ለአቅርቦት የሚያስከፍሉት አማካይ መጠን ነው ፡፡ እንደነዚህ ያሉ አገልግሎቶች እና አቅርቦቶች በሀኪም መታየት እና መጽደቅ አለባቸው ፡፡ 
 
 
ለሚከተሉት ጉዳቶች ጥቅሞች አይከፈሉም፡ 1) ራስን መግደል ፣ ሆን ተብሎ በራስ ላይ ጉዳት ማድረስ ወይም ጤናማ ወይም ህመምተኛ እያለ 

የሚሞክር ማንኛውም ሙከራ፤ 2) ማንኛውንም ዓይነት የሀርኒያ በሽታ፤ 3) የሞተር ተሽከርካሪ ፈቃድ የማያስፈልገው በማንኛውም በመንገድ ላይ 
ወይም በመንገድ ውጭ በሚጓዙ ተሽከርካሪዎች ውስጥ መጓዝ፤ 4) ወንጀል ወይም ጥቃት መፈፀም ወይም ሙከራ ማድረግ ወይም በአመፅ ወይም 
በብጥብጥ ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ ወይም ሙከራ ማድረግ፤ 5) የታወጀ ወይም ያልታወጀ ጦርነት ወይም የጦርነት ተግባር፤ 6) የመክፈል ሕጋዊ 
ግዴታ ከሌለ በቀር በመደበኛነት ክፍያ የማይጠይቁ ሰዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ወይም ሕክምና፤ 7) በመደበኛ መርሃግብር በተያዘለት የንግድ 
ወይም ቻርተር አየር መንገድ እንደ ክፍያ የሚከፍል ተሳፋሪ ካልሆነ በስተቀር ከአውሮፕላን በረራ ፣ መሳፈር ወይም መውረድ፤ 8) የበንጂ ገመድ 
መዝለል ፣ ፓራሹት ፣ የሰማይ ዝላይ ፣ ፓራሴሊይንግ ወይም ሀንግ ግላይዲንግ፤ 9) መድን ገቢው የሞተር አሽከርካሪ ከሆነ እና መድን ገቢው የተማሪ 

የተማሪ ፈቃድ ካልያዘ እና መድን ገቢው ከአሽከርካሪ ትምህርት አስተማሪ መመሪያ እየተቀበለ ካልሆነ በስተቀር ወይም ትክክለኛ የሞተር ተሽከርካሪ 
ኦፕሬተር ፈቃድ ከሌለው፤ 10) በፖሊሲው ባለቤት ተቀጥሮ ወይም ተጠብቆ የሚቆይ ወይም ዋስትና በተሰጠው ቤተሰብ ውስጥ በሚኖር ማንኛውም 
ሰው የሚሰጠው አገልግሎት ወይም አያያዝ፡ ወላጅ ፣ ወንድም ወይም እህት ፣ የትዳር አጋር ወይም ልጅ የመድን ገቢው ወይም የመድን ገቢው የትዳር 
ጓደኛ ወይም መድን የተሰጠው ራሱ፤ 11) በተሸፈነ ጉዳት ምክንያት ከሚያስፈልገው የመልሶ ማስተካከያ ቀዶ ጥገና በስተቀር የመዋቢያ ቀዶ ጥገና፤ 
12) በሠራተኛ ማካካሻ ሕግ ወይም በማንኛውም ተመሳሳይ ሕግ መሠረት የሚከፈሉ ጉዳቶች፤ 13) በሽታ ፣ ህመም ፣ የሰውነት ወይም የአእምሮ 
ህመም። በድንገተኛ የውጭ ቁስለት ወይም ቁስለት ወይም በአጋጣሚ በተበከለ ምግብ ከመመገብ ወይም ከማንኛውም የባክቴሪያ በሽታ በስተቀር 
የባክቴሪያ ወይም የቫይረስ ኢንፌክሽን ወይም የሕክምና ወይም የቀዶ ጥገና ሕክምና፤ 14) የመድን ገቢው በሕገ-ደንቡ መሠረት በተሸፈነው አደጋ 

በሕግ መሠረት የሚወሰን ነው ፣ ወይም በሐኪም ትእዛዝ ካልተወሰደ ወይም ካልተወሰደ በስተቀር ማንኛውንም አደንዛዥ ዕፅ ፣ መድኃኒት ፣ መርዝ ፣ 

የሽፋን መሠረት፡ ከመጠን በላይ 

የአደጋ የሕክምና ወጪ ጥቅሞች 

በአደጋ ሞት እና የአካል መለያየት ድጎማ ጥቅሞች 

ትርጓሜዎች 

የማይካተቱ 
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ጋዝ ወይም ጭስ በፈቃደኝነት መውሰድ ፡፡ ከተጠቀሰው መጠን ጋር;15) ማንኛውም የሆስፒታል ቆይታ ወይም የሆስፒታል ቆይታ ቀናት ለጉዳዩ እና 
ለአከባቢው ተገቢ ህክምና የማይሆኑ ፤ 16) ድርጅቱ ከሐኪሙ የጽሑፍ የሕክምና መግለጫ እስካልተቀበለ ድረስ መድን ገቢው በተሸፈነ አደጋ ቀን 
እንደነበረ ባወቀበት ሁኔታ የተነሳ የሚከሰት የአካል ጉዳት ሕክምና፤ 17) እንደዚህ ባለው ሽፋን ላይ አስፈላጊው አረቦን ካልተመረጠ እና ካልተከፈለ በቀር 
በትምህርት-ቤት ውስጥ በእግር ኳስ እና / ወይም በስፖርት ልምምድ ወይም ጨዋታ ምክንያት የደረሰ ጉዳት። 

 
 
አስፈላጊ ማስታወቂያ - ይህ ፖሊሲ ለታመመ ሽፋንን አያቀርብም ፡፡ ይህ መረጃ የዚህ የኢንሹራንስ እቅድ አስፈላጊ ገጽታዎች አጭር መግለጫ ነው ፡፡ 
ውል አይደለም ፡፡ የሽፋን ውሎች እና ሁኔታዎች በፖሊሲ ቅጽ ተከታታይ BAM- 03-1000.00 ወይም በሚመለከታቸው የስቴት ስሪቶች ላይ በ QBE 
ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን በፅሁፍ ቀርበዋል ፡፡ ይህ ብላንኬት አክሲደንት የህክምና መድን ፖሊሲ በሚወጣበት የሥልጣን ክልል ሕጎች ተገዢ ነው ፡፡ 
ተጨማሪ አለመካተቶች እና ገደቦች ሊተገበሩ ይችላሉ። ጠይቀው የመመሪያውን ቅጅ መገምገም ይችላሉ ፡፡ 

 
 
አደጋ በሚከሰትበት ጊዜ ተማሪዎች ወዲያውኑ ለትምህርት ቤት ማሳወቅ አለባቸው። የይገባኛል ጥያቄ ለማቅረብ ፣ ከትምህርት ቤቱ የጥያቄ ቅጽ ያግኙ 
፣ ሂሳቡን (ሂሳቦቹን) በተጠናቀቀው የይገባኛል ጥያቄ ቅጽ ላይ ያያይዙ እና በቅጹ ላይ ለተጠቀሰው አድራሻ ይላኩ ፡፡ 
ከማንኛውም የይገባኛል ጥያቄዎች ጋር ከዚህ በታች የይገባኛል ጥያቄ አቅራቢውን ይደውሉ ፡፡ 
የጥቅም ጥያቄዎች አደጋው ከደረሰበት ቀን አንስቶ በ 90 ቀናት ውስጥ ወይም በተቻለ ፍጥነት መቅረብ አለባቸው ፡፡ 
 
 

የፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ       የይገባኛል ጥያቄ አስተዳዳሪ  
ዘ ያንግ ግሩፕ ፣ ኢንክ        ሄልስዝ ስፔሻል ሪስክ፥ ኢንክ 
ፖስታ. ሣጥን 91386 Raleigh, NC 27675   4100 Medical Parkway  

Carrollton , TX  75007 
ከክፍያ ነፃ ጥሪ: 888.574.6288       ከክፍያ ነፃ ጥሪ: 866.409.5734 
 
 

 
 
    

ይህንን መግለጫ ለእርስዎ መዝገቦች ይያዙ 

የይገባኛል ጥያቄ እንዴት እንደሚቀርብ 



 
 

ለአደጋ ጉዳቶች ሽፋን ብቻ 
 
ከፍተኛ ጥቅሞች እቅድ 1 እቅድ 2 እቅድ 3 እቅድ 4 

የትምህርት ቤት-ጊዜ አማራጭ  $100,000 $75,000 $50 ,000 $25,000 
24-ሰአት አ ማ ራ ጭ  $100,000 $75,000 $50 ,000 $25,000 
የእግር ኳስ አማራጭ $100,000 $75,000 $50 ,000 $25,000 

በድንገተኛ አደጋ የሞት ድጎማ ጥቅም / ሁለት የአካል መለያየት $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 

ነጠላ የአካል መለያየት $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 

ለህክምና ጥቅሞች የኪሳራ ጊዜ ጉዳት ከደረሰበት ቀን ጀምሮ ሕክምናው በ 60 ቀናት ውስጥ መጀመር አለበት 

ለህክምና እና ለAD&D ጥቅሞች የጥቅም ጊዜ 1 አመት 1 አመት 1 አመት 1 አመት 

የአደጋ የሕክምና ሽፋን መሠረት ከመጠን በላይ ከመጠን በላይ ከመጠን በላይ ከመጠን በላይ 
 
የተሸፈኑ ወጪዎች: 
ሆስፒታል / ፋሲሊቲ አገልግሎቶች ፡ በሆስፒታል ባለ በሽተኛ 

የሆስፒታል ክፍል እና ቦርድ (ከፊል የግል ክፍል ዋጋ) 100% U&C* 100% U&C* 100% U&C*/ 
$200 ከፍተኛ 
በቀን 

80% U&C*/ 
$200 ከፍተኛ በቀን 

በሆስፒታል ከፍተኛ እንክብካቤ 100% U&C* 100% U&C* 80% U&C*/ 
$400 ከፍተኛ 
በቀን 

80% U&C*/ 
$200 ከፍተኛ በቀን 

በሆስፒታል ያለ ታካሚ ልዩ ልዩ $10,000 
ከፍተኛ 

$7,500 
ከፍተኛ 

$5,000 
ከፍተኛ 

$1,000 
ከፍተኛ 

 
ሆስፒታል / ፋሲሊቲ አገልግሎቶች ፡ የተመላላሽ ታካሚ 

የተመላላሽ ታካሚ ሆስፒታል ልዩ ልዩ 

(ከዚህ በታች እንደሚከፈለው ከሐኪም አገልግሎት እና ኤክስሬይ 
በስተቀር) 

$750 
ከፍተኛ 

80% U&C*/ 
$500 ከፍተኛ. 

$250 
ከፍተኛ 

$150 
ከፍተኛ 

ነፃ-ቋሚ የአምቡላቶሪ የቀዶ ጥገና ተቋም $2,000 

ከፍተኛ 

80% U&C*/ 

$1,000 ከፍተኛ. 

$500 

ከፍተኛ 

$250 

ከፍተኛ 

የሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል ሐኪም $75 ከፍተኛ $50 ከፍተኛ $50 ከፍተኛ $50 ከፍተኛ 

የሆስፒታል ድንገተኛ ክፍል $500 ከፍተኛ 80% U&C* / 
$350 ከፍተኛ 

80% U&C* 
/$150 ከፍተኛ 

$100 ከፍተኛ 

 

የሐኪም አገልግሎቶች፡ 
የቀዶ ጥገና ሕክምና 80% U&C*/ 

$3,000 
ከፍተኛ 

80% U&C*/ 
$2,000 ከፍተኛ 

80% U&C*/ 
$1,000 ከፍተኛ 

50% U&C*/ 
$1,000 ከፍተኛ 

ረዳት የቀዶ ጥገና ሐኪም እና / ወይም ማደንዘዣ ባለሙያ ከሰርጂካል 

25% 

ከሰርጂካል 25% ከሰርጂካል  

25% 

ከሰርጂካል  25% 

የሐኪም የቀዶ ጥገና ያልሆነ ሕክምና (ከፊዚ ሕክምና በስተቀር) 
 

$75 በቀን $40 በቀን $25 በቀን $20 በቀን 

ከፊዚካል ቴራፒ ጋር በተያያዘ የሐኪሞች የተመላላሽ ታካሚ ሕክምና 
 

$75 / ጉብኝት 
/ 5 ጉብኝት 

ከፍተኛ 

$40 / ጉብኝት / 
5 ጉብኝት 

ከፍተኛ 

$25 / ጉብኝት / 
5 ጉብኝት 

ከፍተኛ 

$20 / ጉብኝት / 
5 ጉብኝት  ከፍተኛ 

ሌሎች አገልግሎቶች 
የተመዘገቡ የነርሶች አገልግሎቶች  

100% 

U&C* 

 

100% U&C* 

 

80% U&C* 

 

80% U&C* 

ማዘዣዎች - የተመላላሽ ታካሚ 100% 
U&C* 

100% U&C* 80% U&C* 80% U&C* 

ኤክስሬይ ፣ ትርጓሜን ጨምሮ - የተመላላሽ ታካሚ $300 ከፍተኛ $250 ከፍተኛ $200 ከፍተኛ $100 ከፍተኛ 

ዲያግኖስቲክ ኢሜጂንግ (MRI, CAT ስካን ፣ ወዘተ) ትርጓሜን 
ጨምሮ - የተመላላሽ ታካሚ  

$1,000 
ከፍተኛ 

$750 
ከፍተኛ 

$300 
ከፍተኛ 

$200 
ከፍተኛ 

የመሬት አምቡላንስ $500 ከፍተኛ $400 ከፍተኛ $200 ከፍተኛ $200 ከፍተኛ 

የጥቅሞች የጊዜ ሰሌዳ 



 
 
 
 
 
በክሬዲት ካርድ ሽፋን ለማግኘት ለመመዝገብ እባክዎ ወደ http://www.k12studentinsurance.com ይሂዱ። 
 
እንዲሁም ከዚህ በታች ያለውን ቅጽ በመጠቀም መመዝገብ ይችላሉ. በነጥብ መስመር ላይ ብቻ ይቆርጡ እና ቅጹን ይሙሉ እና ከቼክዎ ወይም 
ከገንዘብ ማዘዣዎ ጋር ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ: እንዲሁም ከዚህ በታች ያለውን ቅጽ በመጠቀም መመዝገብ ይችላሉ. በነጥብ መስመር ላይ ብቻ 
ይቆርጡ እና ቅጹን ይሙሉ እና ከቼክዎ ወይም ከገንዘብ ማዘዣዎ ጋር ወደሚከተለው አድራሻ ይላኩ: 
 

The Young Group, Inc.       ጥያቄ? 
P.O. Box 91386       ከክፍያ ነፃ፡ 888.5746288  ይደውሉ 
Raleigh, NC 27675 

 
ከአንድ በላይ ተማሪዎችን ካስመዘገቡ እባክዎ ለእያንዳንዱ ተማሪ የተለየ ቅጽ ይሙሉ። 
ጥሬ ገንዘብ አይላኩ ፡፡ 
 
 
 
 
 
የተማሪ የመጨረሻ ስም   የተማሪ የመጀመሪያ ስም   የተማሪ የመካከለኛ ስም   ክፍል 
 
                
አድራሻ         ከተማ     ክልል  ዚፕ 
 
 
                
የስልክ ቁጥር        የልደት ቀን 
 
 
                
የ ኢሜል አድራሻ 
 
 
                
የትምህርት ቤት ስርዓት ወይም የትምህርት ቤት ዲስትሪክት   የትምህርት ቤት ስም 
 
ምርጫዎን ከታች ይምረጡ 
እቅድ 1 � የትምህርት ቤት-ጊዜ $ 

41.00 

� 24-ሰዓት አደጋ 154 .00 ዶላር � እግር ኳስ $ 245.00 � 24-ሰዓት የጥርስ $ 8.00 

እቅድ 2 � የትምህርት ቤት-ጊዜ $ 
20.00 

� 24-ሰዓት አደጋ 93.00 ዶላር � እግር ኳስ $ 137.00 � 24-ሰዓት የጥርስ $ 8.00 

እቅድ 3 � የትምህርት ቤት-ጊዜ $ 

10.00 

� 24-ሰዓት አደጋ 53.00 ዶላር � እግር ኳስ $ 82.00 � 24-ሰዓት የጥርስ $ 8.00 

እቅድ 4 � የትምህርት ቤት-ጊዜ $ 9.00 � 24-ሰዓት አደጋ 48.00 ዶላር � እግር ኳስ $ 75.00 � 24-ሰዓት የጥርስ $ 8.00 

የስፕሪንግ / የበጋ ክብደት እና ሁኔታ አመጣጥ ስልጠና ተመኖች ብቻ 

 � እቅድ 1 - $ 82.00 እቅድ 2 - $ 60.00 እቅድ 3 - $ 38.00 እቅድ 4 - $ 35.00 
 
 
እባክዎን ቼክ ወይም የገንዘብ ማዘዣ የሚከፈለው ለ፡ QBE ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን  
 
ጠቅላላ የተጠቃለለው፡ 
 
                
የወላጅ ወይም የአሳዳጊ ፊርማ      ቀን 
 
ተማሪ 1.0. ካርድ 

ምዝገባ 

2021-2022 የምዝገባ ቅጽ (እባክዎ ያትሙ ወይም ይተይቡ) 


