Học Khu Westminster
Bảo Hiểm Cho Chromebook
Học Khu Westminster xin thông báo về việc mua Bảo Hiểm cho Chromebook hàng năm của học sinh. Bảo
Hiểm sẽ trang trải cho một lần sửa chữa Chromebook nếu bị hư hỏng ngoài ý muốn. Bảo Hiểm sẽ không
chi trả cho những hư hỏng do việc sử dụng bất cẩn, bị thất lạc, hoặc bị mất cắp. HƯ HẠI DO CỐ Ý SẼ
KHÔNG ĐƯỢC TRANG TRẢI TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO.
Bảo Hiểm chỉ chi trả một (1) lần hư hỏng cho mỗi học sinh vào mỗi năm học. Lệ phí hàng năm cho Bảo
Hiểm này là $40 đồng cho mỗi Chromebook.
Để Mua Bảo Hiểm: Điền vào đơn dưới đây, đánh dấu vào ô đầu tiên, chọn cách trả tiền, kèm theo tiền
mặt/money order/ chi phiếu hoặc có thể trả trên mạng online, ký tên và nộp lại cho Thư Ký Trưởng của nhà
trường. Bảo Hiểm sẽ có hiệu lực sau khi Văn Phòng Học Khu nhận được số tiền đóng. Những cách trả tiền
được chấp thuận bao gồm tiền mặt, money order, chi phiếu hoặc trả trên mạng online MySchoolBucks.com.
Không Mua Bảo Hiểm: Điền vào đơn dưới đây, đánh dấu vào ô thứ hai, ký tên và nộp lại cho Thư Ký
Trưởng của nhà trường.
Mỗi học sinh được nhận Chromebook phải điền vào đơn này hàng năm.
Tên Trường: ____________________________________________
Tên Học Sinh (viết chữ in):
Số ID# của Học Sinh: _______________________ Lớp: _________
Địa Chỉ: ________________________________________
Phụ Huynh/Giám Hộ: ________________________________________
Địa Chỉ (nếu khác với địa chỉ ở trên):____________________________________________
Điện Thoại Nhà: __________________ Điện Thoại Cầm Tay (Cell):_____________________
Lựa Chọn (Đánh Dấu Vào Một Ô):
1. Chúng tôi đồng ý tham gia chương trình Bảo Hiểm Chromebook của Học Khu Westminster. Chúng
tôi hiểu là chúng tôi có trách nhiệm trả lệ phí hàng năm cho mỗi Chromebook được phát. Chữ ký của
quý vị dưới đây xác nhận quý vị đã đọc và chấp thuận những điều kiện của chương trình Bảo
Hiểm.
Lệ phí Bảo Hiểm: $40.00. Xin đánh dấu vào cách thức trả tiền dưới đây:
Gửi kèm theo: ☐Tiền mặt ☐Money Order ☐Chi phiếu (ghi trả cho Westminster School District)
Trả tiền trên mạng: MySchoolBucks.com bằng thẻ Debit/Credit hoặc Electronic Check vào Ngày: _____________

2. Chúng tôi không muốn mua Bảo Hiểm Chromebook của Học Khu Westminster. Do đó, chúng tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm về tài chánh nếu Chromebook bị thất lạc, mất cắp hoặc hư hại.

Chữ Ký Của Phụ Huynh: _____________________ __

Ngày:

