التأمين ضد حوادث
الطالب هو اآلن
أمر أكثر أهمية من
أي وقت مضى!

2019-2018
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عىل الرغم من أنك تبذل
قصارى جهدك لحمايتهم،
يمكن أن يصاب األطفال
باألذى وتنفق من جيبك
الخاص لقاء الرعاية الطبية
تكاليف يمكن أن تكون كبيرة.

السنة الدراسية

مؤمن عليه بالفعل؟
• هل طفلك ّ
• هل تتمتع خطتك تتمتع بخصومات
كبيرة ومزايا التأمين المشترك؟
• هل تريد أن تكون قادرًا عىل زيارة
الطبيب الذي تختاره؟

ترتيب وإدارة:

خططنا تقدم لك يد المساعدة!
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حدد الخطة (الخطط) التي ترغب في شرائها
تشمل فائدة االرتجاج المعزّز -

الخطط التي يظهر عليها الرمز

خطط حوادث وقت المدرسة

خطة حوادث وأمراض الطالب

أفضل تغطية لدينا!

يجوز للطالب (في الصفوف  )P-12التسجيل في هذه الخطة .تغطي اإلصابات واألمراض
المشمولة بالتغطية التي تحدث في أي مكان في العالم ،عىل مدار  24ساعة في اليوم ،وذلك أثناء
التأمين عىل الطالب بموجب خطة السنة الدراسية هذه (بما في ذلك األلعاب الرياضية بين المدارس،
باستثناء مباريات كرة القدم بين المدارس الثانوية) .تشمل الخطة اإلعادة إىل الوطن واإلخالء
الطبي .ال تغطي هذه الخطة الرعاية الروتينية أو الوقائية.
تُستحق الفوائد وفق “وصف الفوائد” بحد أقصى  50,000دوالر لكل مرض مشمول بالتغطية
و 200,000دوالر لكل حادث مشمول بالتغطية.
تبدأ التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم تستلم فيه شركة
( Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc.تسمى هنا “الشركة”) استمارة التسجيل المستوفاة والقسط.
تنتهي التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم األخير من الشهر الذي تم فيه الدفع .قد
تستمر التغطية لمدة تصل إىل 12شهرًا تقويم ًيا ،أو حتى  30سبتمبر  ،2019أيّهما أقرب ،بشرط أن
يتم سداد الدفعات المطلوبة.
هناك خصم بقيمة  50دوالرًا عن كل حادث أو مرض مشمول بالتغطية.
مالحظة – المشاركة في المخيمات أو الدورات التجارية يجوز تغطيتها بموجب هذه الخطة.

أول دفعة 208 :دوالرات

(تغطي بقية الشهر الذي تسجل فيه وشهرًا إضاف ًيا واحدًا)
الدفعات الالحقة 169 :دوالرًا في الشهر ،يتم محاسبتك عليها كل شهرين

خطط حوادث ممارسة مباريات كرة القدم
بين المدارس

يجوز للطالب (في الصفوف  )9-12التسجيل في هذه الخطط .يشمل اإلصابات الناجمة عن
الحوادث المشمولة بالتغطية ،والتي تحدث:
•أثناء التمرين أو اللعب في أنشطة كرة القدم بين المدارس الثانوية التي ترعاها المدرسة
وتُشرف عليها مباشرة ،بما في ذلك التمرينات في فصل الربيع والتهيئة في فصل
الصيف ،وتدريب رفع األثقال ،وتجاوز بطولة الدوري
•أثناء االنتقال للعب كرة القدم في مركبة مدرسية أو االنتقال مباشرة وبدون انقطاع
بين المدرسة وموقع خارج الحرم المدرسي لممارسة مثل هذه األنشطة ،بشرط ترتيب
االنتقال من قِبل المدرسة وأن يكون تحت إشرافها
تبدأ التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم الذي تتسلم فيه الشركة استمارة التسجيل
المستوفاة والقسط .تنتهي التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في تاريخ انتهاء الدراسة المنتظمة
للعام الدراسي .2019-2018
مالحظة – المشاركة في المخيمات أو الدورات التجارية ليست مشمولة بالتغطية بموجب هذه
الخطط .انظر خطط “الوقت الكامل  24ساعة 7/أيام” .يجب ممارسة كرة القدم أو لعبها بموجب اللوائح
واالختصاص القضائي لهيئة اإلدارة الرياضية المعنية.
مستويات الفوائد:

األسعار لكل سنة دراسية:

مثىل

 338دوالرًا

متوسطة

 235دوالرًا

منخفضة

 180دوالرًا

خطط حوادث الوقت الكامل  24ساعة 7/أيام

يجوز للطالب (الصفوف  P-12وموظفي المدرسة) التسجيل في هذه الخطط .تغطي
اإلصابات الناجمة عن حوادث مشمولة بالتغطية وتحدث عىل مدار  24ساعة في اليوم ،في أي
مكان في العالم ،وفي أثناء المشاركة في جميع األنشطة الرياضية المقامة بين المدارس باستثناء
ممارسة كرة القدم بين المدارس الثانوية.
تبدأ التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم الذي تتسلم فيه الشركة استمارة التسجيل
المستوفاة والقسط .تنتهي التغطية في الساعة  12:01صباحًا في تاريخ بدء الدراسة بانتظام في
الفصول الدراسية للسنة الدراسية .2020-2019
مالحظة – المشاركة في المخيمات أو الدورات التجارية يجوز تغطيتها بموجب هذه الخطة.
مستويات الفوائد:
األسعار لكل سنة دراسية:

أسعار معقولة

مثىل
 317دوالرًا

انظر الصفحة التالية للتعرّف عىل التفاصيل

متوسطة
 219دوالرًا

منخفضة
 165دوالرًا

يجوز للطالب (في الصفوف  )P-12التسجيل في هذه الخطط .يشمل اإلصابات الناجمة عن
الحوادث المشمولة بالتغطية ،والتي تحدث:
•في مبنى المدرسة خالل الساعات واأليام التي تعمل خاللها الفصول الدراسية العادية
في المدرسة ،بما في ذلك ساعة واحدة قبل البدء مباشرة وساعة واحدة بعد انتهاء
الفصول الدراسية العادية مباشرة ،وذلك أثناء التواجد المستمر في مبنى المدرسة
•في أثناء المشاركة في أو حضور األنشطة المدرسية التي ترعاها المدرسة أو تشرف
عليها مباشرة ،ويشمل ذلك األنشطة الرياضية المقامة بين المدارس وتمرينات كرة
القدم غير االحتكاكية في فصل الربيع (باستثناء مباريات كرة القدم المقامة بين
المدارس الثانوية)
•في أثناء االنتقال مباشرة وبدون انقطاع من أو إلي مقر اإلقامة والمدرسة بغرض
االنتظام في الحضور ،أو االنتقال من أو إىل المدرسة وموقع خارج الحرم المدرسي
للمشاركة في األنشطة المدرسية التي ترعاها المدرسة وتشرف عليها بشكل مباشر،
شريطة أن يتم تنظيم االنتقال بمعرفة المدرسة وتحت إشرافها ،وفي أثناء االنتقال في
المركبات المدرسية في أي وقت.
تبدأ التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم الذي تتسلم فيه الشركة استمارة التسجيل
المستوفاة والقسط .تنتهي التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في تاريخ انتهاء
الدراسة المنتظمة للعام الدراسي .2019-2018
مالحظة – المشاركة في المخيمات أو الدورات التجارية ليست مشمولة بالتغطية بموجب هذه
الخطط .انظر خطط “الوقت الكامل  24ساعة 7/أيام”.
مستويات الفوائد:
األسعار لكل سنة دراسية:

خطة حوادث األسنان

مثىل
 77دوالرًا

متوسطة
 63دوالرًا

منخفضة
 39دوالرًا

( 75,000دوالر بحد أقصى)

يجوز للطالب (في الصفوف  )P-12التسجيل في هذه الخطط .تغطي إصابات األسنان الناتجة
عن الحوادث المشمولة بالتغطية والتي تقع عىل مدار  24ساعة في اليوم ،في أي مكان في العالم ،بما
في ذلك المشاركة في جميع األلعاب الرياضية وجميع أنواع وسائل النقل.
تستحق الفوائد بنسبة ٪100من الرسوم المعتادة والمتعارف عليها والمعقولة لعالج
األسنان المصابة ،بما في ذلك إصالح أو استبدال أغطية األسنان أو تيجانها الموجودة.
نحن ال ندفع تعويضات عن تلف أو فقد أطقم األسنان الصناعية أو الجسور أو تلف معدات تقويم
األستان الموجودة.
توفر التغطية “فترة استحقاق” لفوائد حوادث األسنان لمدة تصل إىل سنة واحدة من تاريخ أول عالج.
يجوز تمديد فترة االستحقاق لإلصابة كل عام ،بشرط ما يلي :يتم تجديد التغطية قبل  1أكتوبر ،ويظل
الطالب مسجال ً في الصفوف  ،P-12وتتلقى الشركة إشعارًا كتاب ًيا في وقت اإلصابة بأنه سيتم تأجيل
المزيد من العالج إىل تاريخ الحق.
تبدأ التغطية في الساعة  11:59مسا ًء في اليوم الذي تتسلم فيه الشركة استمارة التسجيل
المستوفاة والقسط .تنتهي التغطية في الساعة  12:01صباحًا في تاريخ بدء الدراسة بانتظام في
الفصول الدراسية للسنة الدراسية .2020-2019
يتم دفع  16دوالرًا عىل نحو منفصل
يتم دفع  12دوالرًا عند اإلضافة إىل أي خطة (خطط)

بطاقةPharmacy SmartCard™

تتوفر  SmartCardللطالب وأسرهم وموظفي المدارس من خالل شراكتنا مع شركة الخدمات الصيدالنية
الوطنية ( ،)NPSوهي تقدم وفورات تصل إىل ٪95من تكاليف األدوية الموصوفة ويتم قبولها في أكثر
من  63,000صيدلية في جميع أنحاء البالد.
باإلضافة إىل ذلك ،يمكن للبرنامج توفير “التنبيهات الفورية” للتفاعالت الدوائية المحتملة لحماية
أسرتك بشكل أفضل مع تقارير “إثبات التوفير” الفريدة التي ترسل بريديًا إليك مباشرة كل ستة شهور.
بعد أن تتم معالجة مدفوعاتك ،سوف ترسل لك  NPSبطاقة هويتك .اعرض بطاقتك في كل مرة
تحتاج فيها أنت أو أحد أفراد األسرة إىل وصفة طبية لالستفادة من الوفورات .للحصول عىل مزيد من
المعلومات ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني  www.pti-nps.comأو اتصل عىل الرقم .800-546-5677
مؤمن عليها من جانب شركة  BCSللتأمين.
 SmartCardليست من منتجات التأمين وغير ّ

يتم دفع  36دوالرًا لجميع أفراد االسرة ،لمدة سنة كاملة واحدة!

اتصل عىل الرقم 4695 )800( 827-لالستفسارات

حدد مستوى الفائدة الذي يناسب احتياجاتك
إذا لم يكن لدى طفلك أي تأمين آخر ،فإنّنا نشجعك عىل دراسة خطة حوادث وأمراض الطالب أو خطط الخيار األمثل.

		
وصف الفوائد

(ينطبق عىل جميع الخطط باستثناء خطة حوادث األسنان بطاقة )Pharmacy SmartCard

سندفع االستحقاقات فقط لإلصابات المشمولة بالتغطية أو األمراض المشمولة بالتغطية التي تبدأ أثناء فترة التأمين في إطار خطة العام الدراسي .سوف تستند الفوائد المستحقة عىل الرسوم المعتادة والمتعارف
عليها والمعقولة المتكبدة لقاء توفير الخدمات الطبية وخدمات طب األسنان المشمولة بالتغطية ،كما هو محدد في الوثيقة ،مع مراعاة االستثناءات والمتطلبات والقيود .نحن ال ندفع مقابل الخدمة أو المستلزمات
ما لم تكن ضرورية طب ًيا ومدرجة في وصف الفوائد أدناه .سيتم تضمين الفوائد السارية التي حددتها والية اإلقامة في النفقات المغطاة .يمكنك أن تأخذ طفلك إىل أي مزود خدمة تختاره؛ ومع ذلك فإن السعي
للحصول عىل العالج من خالل مزود خدمة  First Healthاألولية الذي تم التعاقد معه قد يقلل من تكاليفك النقدية.
للعثور عىل مزود خدمة  First Healthاألولية األقرب إليك ،اتصل عىل الرقم 5116226- 800-أو عليك بتسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني .www.myfirsthealth.com
نجم عنه ضرورة استبعاد الطالب من المشاركة في رياضة مدرسية ،يجب سداد النفقات المشمولة
فائدة االرتجاج المعزّز :إذا تس ّببت إصابة مشمولة بالتغطية في حدوث ارتجاج َ
المجمع األقصى لكل إصابة
،بالتغطية بنسبة  ٪100من الرسوم المعتادة ،والمتعارف عليها ،والمعقولة بدون خصومات ،بما يتفق مع الحدود القصوى لفائدة السيارات المقرّرة ،ومبلغ الفائدة
َّ
.وكل البنود والشروط األخرى للوثيقة

الخيار المنخفض

الخيار المتوسط

مستويات الفوائد المشمولة بالتغطية
خطة حوادث ممارسة كرة القدم

 25,000دوالر

 50,000دوالر

خطة حوادث الوقت الكامل  24ساعة 7/أيام

اسم الخطة

خطة حوادث وقت المدرسة

المبلغ القابل للخصم لكل حادث/مرض

الحدود القصوى لكل حادث

الخيار األمثل

خطة حوادث وأمراض الطالب

 75,000دوالر

 50,000دوالر بحد أقصى لكل مرض

 50,000دوالر

 100,000دوالر

 150,000دوالر

 25,000دوالر

 50,000دوالر

 75,000دوالر

 200,000دوالر بحد أقصى لكل حادث

 0دوالر

 0دوالر

 0دوالر

الحدود القصوى للفوائد

النفقات المشمولة بالتغطية

غرفة المستشفى وقيمة اإلقامة فيها  -يتم دفع ما يصل إىل

 500دوالر/يوم

الرسوم المتنوعة لإلقامة في المستشفى تُسدَّد قيمة الخدمات الموصوفة
أدناه في مواعيدها المقرّرة .جميع الرسوم المتفرقة األخرى  -يتم دفع ما يصل إىل
وحدة العناية المركزة  -يتم دفع ما يصل إىل

 750دوالرًا/يوم

نسبة ٪80من سعر الغرفة نصف الخاصة

 800دوالر/يوم

 1,000دوالر/يوم

 1,750دوالرًا/يوم

 ٪80إىل  4,000دوالر/يوم

 1,500دوالر/يوم

 1,800دوالر/يوم

 2,400دوالر/يوم

٪80

غرفة طوارئ المستشفى

(الغرفة واالمستلزمات) تُدفع في خالل  72ساعة من اإلصابة
العيادات الخارجية الجراحية (الغرفة والمستلزمات)

الحدود القصوى للفوائد

 600دوالر/يوم

رسوم الطبيب في غرفة الطوارئ
 750دوالرًا

العالج والفحص غير الجراح ّي ْين عىل يد طبيب

 50دوالرًا

٪100

٪100

٪100

٪100
 1,600دوالر

 900دوالر

 ٪80إىل  4,000دوالر

(باستثناء العالج الطبيعي)

 70دوالرًا

الزيارة األوىل

 80دوالرًا

كل زيارة للمتابعة

 50دوالرًا

االستشارة (عند اإلحالة بواسطة الطبيب المعالج)

 200دوالر

 250دوالرًا

٪60

٪75

خدمات الجرّاح

خدمات مساعد الجرّاح

 100دوالر

 55دوالرًا

 65دوالرًا

٪80

 300دوالر

٪80

٪90

٪80
٪80

 ٪25من المبلغ المخصص للجراحة

خدمات طبيب التخدير

٪80

 ٪25من المبلغ المخصص للجراحة

العالج الطبيعي (يشمل زيارات العيادة ذات الصلة)
عندما يصفها طبيب
فحوصات أشعة ( Xتشمل القراءة)

٪80

 50دوالرًا/زيارة إىل
 500دوالر

 60دوالرًا/زيارة إىل
 600دوالر

 75دوالرًا/زيارة إىل
 900دوالر

 ٪80إىل  2,000دوالر

 ٪60إىل  500دوالر

 ٪70إىل  600دوالر

 ٪80إىل  700دوالر

٪80

٪80

٪80

التشخيص الشعاعي التصوير بالرنين المغناطيسي ،والتصوير المقطعي
المحوري المحوسب

٪60

إجراءاتالمختبر،وخدماتالممرضينالمسجلين،وأربطةإعادةالتأهيل

اإلسعاف (من موقع حالة الطوارئ مباشر ًة إىل المستشفى)

٪60

٪100

٪100
٪60

٪80

٪100

٪80

 ٪60إىل  500دوالر

 ٪80إىل  600دوالر

 ٪100إىل  800دوالر

٪80

عقاقير الوصفات الطبية لمرضى العيادات الخارجية (لإلصابات فقط)

٪60

٪80

٪100

٪80

خدمات األسنان (بما في ذلك األشعة السينية عىل األسنان)
للعالج الناجم عن حادث مشمول بالتغطية

٪60

٪80

٪90

٪80

 500دوالر

 500دوالر

 500دوالر

٪80

 0دوالر

 0دوالر

 0دوالر

 ٪100إىل  10,000دوالر

المعدات الطبية المعمرة

استبدال النظارات (الستبدال إطارات النظارات المكسورة أو العدسات الناتج عن
حادث مغطى يتطلب عناية طبية)

اإلخالء الطبي واإلعادة إىل الوطن

فوائد الوفاة في حادث ،وبتر األطراف ،وفقدان البصر ،والشلل ،واالستشارة النفسية/السيكولوجية
(ينطبق عىل جميع الخطط باستثناء خطة حوادث األسنان بطاقة )Pharmacy SmartCard

يوما من تاريخ وقوع الحادث الذي تغطيه
باإلضافة إىل الفوائد الطبية ،في غضون ً 365
الوثيقة ،إذا نتج عن اإلصابات الجسدية أي من الخسائر التالية ،فسندفع الفائدة المحددة
مقابل هذه الخسارة .سيتم دفع هذه الفائدة (األكبر) وحدها فقط لقاء الخسائر الناجمة عن
أي حادث واحد.

• الوفاة في حادث

• بتر أحد األطراف أو فقدان كامل البصر في عين واحدة

 10,000دوالر

 20,000دوالر

• بتر طرفين أو فقدان كامل البصر في كلتا العينين ،أو شلل نصفي في النصف السفلي من الجسم أو شلل نصفي في أحد الجانبين أو شلل رباعي  30,000دوالر

االستشارة  -باإلضافة إىل فوائد تأمين الوفاة نتيجة حادث والبتر نتيجة حادث ( ،)AD&Dنلتزم بدفع ٪100من الرسوم المعتادة،
والمتعارف عليها ،والمعقولة لالستشارات النفسية الالزمة بعد البتر ،أو فقدان البصر ،أو الشلل المشمولين بالتغطية ،بمبلغ يصل إىل

اختر طبيبك الخاص ومستشفاك

 5,000دوالر

التعليمات
11

2
3

استمارة التسجيل للعام 2019-2018

شكرًا لك عىل تسجيل طفلك!
لتجنب أي تأخير في التغطية ،يُرجى اتباع هذه الخطوات الثالث السهلة التالية:
حدد الخطة (الخطط) التي ترغب في شرائها أدناه:
• سوف توفر خطة حوادث وأمراض الطالب أعىل مستوى من التغطية.
• قد يتم شراء خطط الحوادث عىل أساس فردي أو مجتمعة مع تغطية إضافية (عىل سبيل
المثال ،حوادث الوقت الكامل  +حوادث األسنان).
أكمل وأرسل استمارة التسجيل عىل الجانب األيمن أو يمكنك التسجيل عبر اإلنترنت (انظر
أدناه) .يُرجى مالحظة أننا غير قادرين عىل قبول التسجيالت عبر الهاتف.

استكمل كل البيانات (يُرجى الكتابة بخط واضح)
وأعِ دها إىل .Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc

اسم الطالب

		
األول

-

الشراء واإلعادة

إذا لم يكن التسجيل عبر اإلنترنت متاحًا ،يمكنك اختيار أي مما يلي:
• إرسال كال وجهي استمارة التسجيل التي تم استكمالها بالفاكس عىل الرقم
 .(949) 348-2630يمكنك الدفع عبر بطاقة االئتمان عن طريق استكمال منطقة الدفع
في الوجه المقابل أو إرسال شيك شخصي بالفاكس مستحق الدفع لشركة
 Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc.يُرجى عدم إرسال الشيكات األصلية بالبريد إذا
كنت سترسلها عبر الفاكس .ال يمكننا قبول الحواالت البريدية عبر الفاكس.
• قم بإرسال صورة ممسوحة ضوئ ًيا الستمارة التسجيل التي تم استكمالها إىل عنوان
البريد اإللكتروني  .apply@myers-stevens.comيمكنك الدفع ببطاقة ائتمانية من خالل
استكمال منطقة الدفع عىل الوجه المقابل .يُرجى عدم إرسال الشيكات األصلية عبر
البريد في حالة البريد اإللكتروني .ال يمكننا قبول الحواالت البريدية عبر البريد اإللكتروني.
• إرسال كال وجهي استمارة التسجيل التي تم استكمالها في المظروف المرفق .يمكنك الدفع
عبر بطاقة االئتمان عن طريق استكمال منطقة الدفع في الوجه المقابل أو إرفاق شيك
شخصي أو حوالة بريدية مستحقة الدفع لشركة .Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc

ُيرجى عدم إرسال نقود

		
األوسط

-

تاريخ ميالد الطالب

تقديم الطلب عبر اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني  www.myers-stevens.comمن أجل
المعالجة الفورية! نحن نقبل الدفع باستخدام  VISAو.MasterCard

األخير

شقة رقم

			
عنوان المراسالت

الوالية

المدينة

-

رقم هاتف الوالدين في أوقات النهار

الرمز البريدي

-

عنوان البريد اإللكتروني للوالدين

اسم المنطقة

الصف الدراسي

اسم المدرسة

طرق الدفع

مالحظة 25 :دوالرًا رسوم خدمة للشيكات المرتجعة وبطاقات االئتمان المرفوضة

شيك/حوالة بريدية (مستحقة الدفع لصالح شركة ).Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc :أو
 Mastercardأو Visa
®

أفضل خطة لدينا

حوادث وأمراض الطالب

الدفعة األوىل

هام :إذا كنت تدفع عبر بطاقة ائتمان ،فأكمل ما يلي .ستظهر الرسوم في شكل
“MYERS-STEVENS & TOOHEY 800-827-4695 CA” عىل بيانك.

 208دوالرات

ستسدد فاتورة بمبلغ وقدره  338دوالرًا كل شهرين بعد ذلك.
ال يمكن أن تتجاوز التغطية  12شهرًا تقويم ًيا أو أن تستمر إىل ما بعد  30سبتمبر .2019

رقم البطاقة

خطط الحوادث لدينا

$

(دفعة واحدة لمرة واحدة للسنة الدراسية بأكملها)
الخطط:

الخيار األمثل

الخيار المتوسط

ممارسة كرة القدم فقط

 338دوالرًا

 235دوالرًا

الوقت الكامل
( 24ساعة 7/أيام)

 317دوالرًا

 219دوالرًا

 165دوالرًا

 77دوالرًا

 63دوالرًا

وقت المدرسة
حوادث األسنان

بطاقة
Pharmacy SmartCard

 12دوالرًا عند اإلضافة إىل أي خطة (خطط)

X

 36دوالرًا

الرمز البريدي

$

توقيع حامل البطاقة

خيار الدفع التلقائي للرسوم
يتم توفير خيار سداد دفعات نصف شهرية لك تلقائ ًيا من بطاقة االئتمان الخاصة بك.

اسم الوالد أو الوصي مطبوعًا
لقد سجلت في التغطية الموضحة أعاله كما هو منصوص عليه من جانب صندوق التأمين العائلي عند
االقتضاء .وأنا أتفهم أنه ال يمكن استرداد أقساط التأمين أو تحويلها.

من خالل التوقيع بالحروف األوىل هنا ،______________ ،فإني أفوض شركة
 Myers-Stevens & Tooheyفي خصم رسوم من بطاقة االئتمان المذكورة أعاله قدرها  338دوالرًا،
باإلضافة إىل رسوم معالجة بنسبة ٪3في اليوم الخامس من الشهر الذي يستحق فيه سداد دفعتي.
سيظل هذا التفويض ساريًا للسنة الدراسية  2018/2019حتى أبلغ أنا شركة
 Myers-Stevens & Tooheyكتاب ًيا قبل تاريخ الدفع التالي.

__________________________________________________X

		
توقيع الوالد أو الوصي

 3أرقام
رقم التحكم

إنني أفوض شركة  .Myers-Stevens & Toohey & Co. Incفي خصم قسط التأمين،
باإلضافة إىل رسوم معالجة بنسبة ،٪3من بطاقة االئتمان الخاصة بي .في حالة
التسجيل في خطة حوادث وأمراض الطالب ،فأنا أُصرّح بدفع قسط التأمين األولي
وأتفهّ م أنّه سيتم إصدار فاتورة كل شهريْن للمدفوعات الالحقة.

 39دوالرًا

إجمالي المبلغ المستحق

تاريخ االنتهاء
السنة
الشهر

			
االسم المطبوع لحامل البطاقة

دفع  16دوالرًا عىل نحو منفصل

يتم دفع

-

-

المبلغ

الخيار المنخفض
 180دوالرًا

يتم

®

التاريخ

ال يمكن استرداد أقساط التأمين أو تحويلها
B

718.CA

التسجيل السهل

					BCS

كيفية تقديم دعوى

األسئلة الشائعة...
إذا كان لدي تأمين آخر ،فلماذا أحتاج إىل هذه التغطية؟
يمكن للخطط لدينا أن توسع من اختيارك لمقدمي الرعاية الصحية
لطفلك ،ويمكن أن تساعد في تغطية الخصومات والمدفوعات
المشتركة وغيرها من النفقات النقدية األخرى.
أنا في عجلة من أمري! ما هي أسرع طريقة للتسجيل؟
نحن نوفر التسجيل عبر اإلنترنت عىل الموقع اإللكتروني
.www.myers-stevens.com
كل ما عليك هو النقر ببساطة فوق الزر “تسجيل اآلن” البرتقالي
في الصفحة الرئيسية ،وإكمال عملية التسجيل ،وسوف يتم إرسال
بطاقة الهوية الخاصة بك عبر البريد اإللكتروني عىل الفور!
إذا لم يكن لدى طفلي تأمي ًنا آخر ،فما أفضل تغطية أشتريها؟
ما لم تكن بحاجة إىل تغطية لممارسة كرة القدم في المدرسة
الثانوية ،فإن خطة حوادث وأمراض الطالب هي الخيار األوسع
واألفضل .وأفضل خطة تليها هي خطة حوادث الوقت الكامل 24
ساعة 7/أيام مع فوائد “الخيار األمثل”.

.1

.2
.3
.4

1قم باإلبالغ عن اإلصابات المتعلقة بالمدرسة
في غضون  60يو ًما إىل عيادة المدرسة .للعثور
عىل مزود خدمة األولية  First Healthاألقرب
إليك ،اتصل عىل الرقم 5116226- 800-أو قم
بتسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني
.www.myfirsthealth.com
2احصل عىل استمارة المطالبة من المدرسة أو
الشركة .يجب تقديم استمارات المطالبة للشركة
في خالل  90يو ًما من تاريخ تلقي أول عالج.
3في الوقت نفسه ،يُرجى تقديم مطالبة بشأن
مرض أفراد أسرتك اآلخرين و/أو المسؤول
عن النقل في حالة الحوادث.
4اتبع جميع التعليمات الواردة في استمارة
المطالبة ،وأرفق جميع الفواتير المفصلة
وأرسلها إىل:

هل يمكنني اصطحاب طفلي إىل أي طبيب أو مستشفى؟
نعم! ومع ذلك ،يمكن أن تكون التكاليف النقدية أقل من خالل
استخدام خدمات موفر  First Healthاألولية الذي تم التعاقد معه.
للعثور عىل األطباء/المستشفيات األقرب إليك ،اتصل عىل الرقم
 800-226-5116أو عليك بتسجيل الدخول في الموقع اإللكتروني
www.myfirsthealth.com

26101 Marguerite Parkway
Mission Viejo, CA 92692-3203
 949-348-0656أو 800-827-4695
فاكس 2630348-949-
ترخيص من والية كاليفورنيا رقم 0425842

هل يتم دفع أسعار التأمين عىل الحوادث فقط كل شهر؟
ال! أسعار التأمين عىل الحوادث فقط هي رسوم تُسدد لمرة واحدة
للعام الدراسي بأكمله.

شركة التأمين

Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc.

(ال ينطبق عىل )SmartCard

هل يمكن تغطية ممارسة كرة القدم بين المدارس الثانوية؟
نعم! ولكن فقط في إطار خطة ممارسة كرة القدم بين المدارس.
ويُوصى باختيار فوائد “الخيار األمثل”.

هل تغطي خطط ممارسة كرة القدم بين المدارس أو خطط
الوقت المدرسي المخيمات والدورات التي ترعاها وتنظمها
مجموعات أخرى غير مدرسة طفلي؟
ال! ومع ذلك ،فقد تتم تغطية مثل هذه المخيمات والدورات في
إطار خطط الوقت الكامل  24ساعة 7/أيام أو حوادث وأمراض
الطالب .اتصل بنا للحصول عىل اإلرشادات!
هل أنت ال تزال بحاجة إىل مساعدة أو لديك أسئلة؟
اذهب إىل الموقع اإللكتروني  www.myers-stevens.comأو اتصل بنا
للحصول عىل مساعدة سريعة ومخصصة عىل الرقم 4695.)800( 827-

BCS Insurance Company
Oakbrook Terrace, Illinois
مصنفة من الدرجة (( )A-الممتازة) في تصنيف شركة ،A. M. Best
هي وكالة مستقلة لتصنيف شركات التأمين.

رقم استمارة وثيقة التأمين الرئيسية 28.203
تحتوي هذه النشرة عىل وصف موجز للفوائد
المتاحة .يمكن العثور عىل التفاصيل الكاملة
في وثائق السياسات المسجلة في المدرسة أو
مكتب المنطقة .قد تكون بعض األحكام مختلفة
إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب قانون الوالية .يُرجى
االحتفاظ بهذه المعلومات كمرجع.
حامل الوثيقة،Family Insurance Trust :
مقره مقاطعة كولومبيا

االستثناءات
ال تكون الفوائد مستحقة الدفع عن أي مما يلي أو الخسائر التي تنتج عن أي مما يلي:

1تلف أو فقد أطقم األسنان الصناعية أو الجسور أو تلف معدات تقويم األسنان الموجودة.
.1
2الحرب أو أي عمل من أعمال الحرب ،سواء كانت معلنة أو غير معلنة.
.2
3المشاركة في أعمال شغب أو تمرد؛ أو القتال أو الشجار باستثناء الدفاع عن النفس؛ وارتكاب جناية أو محاولة ارتكابها ،أو مخالفة أو محاولة مخالفة أي قانون ُسنّ عىل
.3
النحو الواجب.
4االنتحار أو محاولة االنتحار أو اإلصابة الذاتية عن قصد ،سواء كان الشخص عاقال ً أو مجنونًا.
.4
5اإلصابة أو المرض الذي يساهم فيه استخدام الكحول أو المخدرات ،إال إذا تم تناوله بالجرعة وللغرض اللذين يصفهما الطبيب المعالج للشخص المشمول بالتغطية.
.5
6ممارسة أو لعب كرة القدم في المدارس الثانوية (ما لم يتم شراء تغطية منفصلة لكرة القدم) أو األنشطة الرياضية بين الكليات أو األلعاب الرياضية شبه االحترافية أو األلعاب
.6
الرياضية االحترافية( .ال ينطبق ذلك عىل خطة حوادث األسنان).
7اإلصابة أو المرض المشمول بتعويضات العمال أو قوانين مسؤولية صاحب العمل ،أو المشمول بأي تغطية مشروطة أو مطلوبة بموجب القانون بما في ذلك ،عىل سبيل
.7
المثال ال الحصر ،المجموعة ونوع المجموعة وتغطية السيارة الفردية “بال أعطال” (باستثناء تغطية مركبة المدرسة).
8العالج أو الخدمات أو المستلزمات المقدمة من مستوصف المدرسة أو موظفيها ،أو من جانب األطباء الذين يعملون في المدرسة ،أو من جانب أي فرد من أفراد األسرة
.8
المباشرة للشخص المشمول بالتغطية ،أو الخدمات التي ال يتم تحصيل رسوم مقابلها عاد ًة.
9االضطرابات النفسية أو العصبية (باستثناء ما تنص عليه الوثيقة عىل وجه التحديد).
.9
1010عالج المرض أو الوعكة أو العدوى (باستثناء اإلصابات القيحية أو االلتهابات البكتيرية الناتجة عن االبتالع غير المقصود للمواد الملوثة)( .ال ينطبق ذلك عىل تغطية األمراض فقط
بموجب خطة حوادث وأمراض الطالب).
1111تشخيص وعالج الثآليل والشامات واآلفات غير الخبيثة ،وحب الشباب أو الحساسية ،بما في ذلك اختبار الحساسية.
1212اإلصابة الناجمة عن الركوب في أو عىل مركبة ذات عجلتين أو ثالث عجالت أو دخولها أو النزول منها( .ال ينطبق ذلك عىل خطة حوادث األسنان).
1313عالج التهاب العظم والنخاع والكسور المرضية والفتق( .ال ينطبق ذلك عىل تغطية األمراض فقط بموجب خطة حوادث وأمراض الطالب).
1414انفصال شبكية العين (إال إذا حدثت بسبب إصابة مباشرة)( .ال ينطبق ذلك عىل تغطية األمراض فقط بموجب خطة حوادث وأمراض الطالب).
1515أي نفقات تتعلق بمعالجة اللوزتين أو اللحمية أو الصرع أو اضطراب نوبات التشنج أو الضعف الخلقي؛ أو نفقات عالج حاالت العيوب الخلقية والظروف الناشئة أو الناتجة
مباشرة عنها.
1616المستلزمات ،باستثناء ما هو منصوص عليه في الوثيقة.

المتطلبات والقيود

تُدفع تعويضات لقاء اإلصابات التي لم تحدث أثناء التأمين بموجب هذه الخطة تصل إىل  500دوالر كحد أقصى لالستحقاقات لكل مدة وثيقة .تقتصر اإلصابة الناجمة عن الركوب في
أو عىل سيارة أو دخولها أو النزول منها أو التعرض لحادث بسببها عىل فائدة قصوى قدرها  5,000دوالر (يصل المبلغ إىل  10,000دوالر إذا كانت السيارة مركبة مدرسية) .ال يتم تغطية
بعض اإلصابات الناجمة عن حوادث السيارات  -انظر االستثناءات المذكورة أعاله للحصول عىل التفاصيل .يجب إبالغ المدرسة باإلصابات التي تحدث في وقت المدرسة وإصابات كرة القدم
يوما بعد وقوع الحادث .ال يسري هذا التأمين إىل الحد الذي تمنعنا
في المدرسة الثانوية في غضون ً 60
يوما من تاريخ التعرض لإلصابة .يجب أن تكون أول زيارة للطبيب خالل ً 120
فيه العقوبات أو اللوائح التجارية أو االقتصادية من تقديم التأمين ،ويشمل ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر سداد المطالبات .يجب تقديم استمارة المطالبة لشركة & Myers-Stevens
يوما من تاريخ الفقد .تدفع الخطة النفقات المغطاة في غضون عام واحد من تاريخ أول زيارة للطبيب .ومع ذلك ،إذا كانت اإلصابات المتكبدة تتطلب إزالة
 .Toohey & Coفي غضون ً 90
دبابيس جراحية أو مواصلة عالج الحروق الخطيرة أو عالج كسر ال يستلزم التحام العظام أو التحام العظام المرضي ،فسيتم تمديد فترة االستحقاق إىل  104أسابيع .قد تخضع كل حالة
مشمولة بالتغطية لخصم مبلغ  -انظر تفاصيل الخطة.

تعريفات

يُعرف الحادث عىل أنه حدث مفاجئ وغير متوقع وغير مقصود .الحادث المشمول بالتغطية يعني الحادث الذي تنتج عنه إصابة أو خسارة تغطيها هذه الوثيقة .تُعرف اإلصابة عىل
أنها ضرر بدني غير مقصود يتعرض له الشخص المشمول بالتغطية ينتج مباشرة عن وقوع حادث (بشكل مستقل عن جميع األسباب األخرى) ويحدث والتغطية بموجب الوثيقة سارية.
الضرورة الطبية تعرف عىل أنها الخدمات أو المستلزمات التي تقدمها المستشفى أو الطبيب أو أي مزود خدمة آخر ،والمطلوبة لتحديد أو عالج اإلصابة أو المرض وهي ،كما تحددها
الشركة ،كالتالي )1( :تتفق مع األعراض أو التشخيص وعالج اإلصابة أو المرض )2( ،مناسبة فيما يتعلق بمعايير الممارسة الطبية الجيدة )3( ،ليس فقط لراحة الشخص
المؤمن عليه،
ّ
( )4أنسب مستلزمات أو مستوى خدمة يمكن توفيره بأمان .عند تطبيق ذلك عىل رعاية المرضى الداخليين ،فإنه يعني ً
أيضا أن األعراض أو الحالة الطبية للشخص المؤمن عليه تستلزم
عدم التمكن من توفير الخدمات بأمان كمريض خارجي .المرض يُعرف عىل أنه داء أو علة يتعرض لها الشخص
المؤمن عليه ويتسبب في خسائر له ،ويكون مرضه هذا هو أساس
ّ
المطالبة .تعتبر أي مضاعفات أو أي حالة ناجمة عن مرض يُعالج الشخص المؤ َّمن عليه منها أو تم عالجه منها جزءًا من المرض األصلي .األنشطة المدرسية تعني أي نشاط ترعاه
ً
المؤمن عليه حضوره؛ أو (ب) يجري تحت المراقبة واإلشراف من جانب السلطات المدرسية .ال يتضمن
إشرافا مباشرًا ،والذي( :أ) تطلب المدرسة من الشخص
المدرسة وتشرف عليه
ّ
نشاطا يتعلق بالرياضة أو التشجيع والذي يكون خاض ًعا لترتيب رعاية أو إشراف مشترك مع أي مجموعة غير مدرسية .االرتجاج يعني شكال ً
بسيطا من إصابة المخ ّ
الرضية الناجمة عن
ً
ً
ارتطام أو اصطدام الرأس أو الجسم
بشكل يُس ّبب رجة في المخ وينجُم عنه ضعف مؤقت في وظائف المخ (مثل فقدان الوعي ،أو تشوش الرؤية ،أو ضعف االحساس بالتوازن) ،ويُشخّصه
ٍ
طبيب يمارس مهنته في نطاق ترخيصه.

عدم ازدواجية الفوائد (توافر زائد):

ً
مشمول بواحدة أو أكثر من هذه الخطط وبأي
للحفاظ عىل أقساط التأمين بأسعار معقولة قدر اإلمكان ،تدفع هذه الخطط فوائد عىل أساس غير متكرر .وهذا يعني أنه إذا كان الشخص
اتفاقية سارية أخرى للتأمين أو  ،First Healthفسيتم خصم أي مبلغ مستحق أو مقدم من التغطيات األخرى من النفقات المشمولة بالتغطية ،وسندفع االستحقاقات عىل أساس المبلغ
المتبقي.

مالحظة مهمة :توفر هذه الخطة فوائد مرضية محدودة الوقت وقصيرة األجل .وهي ال تشكل تغطية تأمينية صحية شاملة (يشار إليها غالبا ً باسم “التغطية الطبية الكبرى”) وال تفي بالتزام الفرد
الواحد بتأمين شرط الحد األدنى للتغطية األساسية بموجب قانون الرعاية الميسرة ( .)ACAللحصول عىل مزيد من المعلومات عن قانون الرعاية الميسرة ( ،)ACAيُرجى الرجوع إىل الموقع اإللكتروني
.www.HealthCare.gov

ال يمكن استرداد أقساط التأمين أو تحويلها
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اتصل عىل الرقم  )800( 827-4695لالستفسارات

