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2016-2017 

የተማሪ አደጋ የመድህን እቅድ 
 

ልጅዎት ከተጎዳ የአደጋ የህክምና ሽፋን አለዎት? 
  

 

አቅራቢ: 

 
5 Dodd Street   ●Marietta, Georgia 30060  ●(770) 427-2461 

1-800-633-2360 

 

አዘጋጅ: 
 

የ United States Fire የመድህን ኩባንያ 
በ Fairmont Specialty የ Crum & Forster መምሪያ 

Eatontown፣ New Jersey 



AMHARIC 

ተቀዳሚ አማራጭ 

$215.00 
ተመራጭ አማራጭ 

$129.50 

መነሻ አማራጭ 

$79.00 
ተቀዳሚ አማራጭ 

$45.00 

ተመራጭ አማራጭ 

$26.00 

መነሻ አማራጭ 

$14.50 

ከሶስት የጥቅሞች እቅዶች ይምረጡ 
 

 
የ 24 ሰአት ሽፋን 

የ 24 ሰአት ሽፋን እቅድ ቅዳሜ እና እሁድ 
እንዲሁም በሰመር የእረፍት ጊዜ ወቅት 
የሁለተኛ ደረጃ የማጥቃት የእግር ኳስ 
በስተቀር በሁሉም ስፖርቶች ተሳትፎን 
ጨምሮ በት/ቤት የሚከሰቱ አደጋዎችን 
ይሸፍናል። የተወሰኑ የሞተር ተሸከርካሪ 
አደጋዎችን አይሸፍንም (ማግለያዎችን 
ይመልከቱ)። 
 

 

 

አመታዊ ወጪ 

 

 

 
የትምህርት ጊዜ ሽፋን 

የትምህርት ጊዜ ሽፋን በትምህርት ጊዜ፣ ከትምህርት በፊት እና በኋላ 
አንድ ሰአትን ጨምሮ፣ ተማሪው በቀጣይነት በት/ቤቱ ቅጥር ጊቢ ውስጥ 
በሚሆንበት እና በት/ቤቱ ድጋፍ እንዲሁም ቁጥጥር በሚደረጉ 
እንቅስቃሴዎች በሚሳተፍበት ጊዜ በት/ቤት የሚከሰቱ አደጋዎችን 
ይሸፍናል። መደበኛ የትምህርት መርሀግብር ለመከታተል ወይም 
በት/ቤት እንቅስቃሴ ለመሳተፍ ከቤት ወደ ት/ቤት ቀጥታ ጉዞም 
ይሸፈናል። የትምህርት ጊዜ ሽፋን የሁለተኛ ደረጃ የማጥቃት የእግር ኳስ 
ወይም የተወሰኑ የሞተር ተሸከርካሪ አደጋዎችን አይሸፍንም 
(ማግለያዎችን ይመልከቱ)። 
 

አመታዊ ወጪ 

 

 

 

 

 
የሽፋን ወቅት፦ 

የት/ቤት ወቅት እና በ24 ሰአት እቅድ ሽፋን የአረቦን ክፍያ በተከፈለበት ቀን ይጀምራል ነገር ግን ከትምህርት ዘመኑ እንቅስቃሴዎች በፊት አይሆንም። 
የት/ቤት ወቅት ሽፋን መድህን ተቀባዩ ት/ቤቱ በሰመር ወቅት በልዩ ሁኔታ ባገዘው እና በብቸኝነት በተቆጣጠረው እንቅስቃሴዎች ላይ ተሳትፎ ካልሆነ በቀር 
መደበኛው ዘጠነኛ ወር የት/ቤት ተርም መዝጊያ ላይ ያበቃል። የ 24 ሰአት ሽፋን ለሚቀጥለው የፎል ተርም ት/ቤት ሲከፈት ያበቃል። 
 

 
የሙሉ ጊዜ የጥርስ የአደጋ እቅድ 

የትም ቦታ ወይም መቼም የሚከሰት አደጋን ይሸፍናል፤ ሁሉንም አትሌቶች እና ሁሉንም የመጓጓዣ አይነቶች ይጨምራል። ሽፋኑ የሚጀምረው 
የአረቦን ክፍያ በተከፈለበት ቀን ሲሆን (የትምህርት ዘመኑ ከመጀመሩ በፊት ግን አይደለም) የሚያበቃው ደግሞ ለሚቀጥለው የፎል ተርም 
ት/ቤት ሲከፈት ነው። 

የጥርስ እቅድ መስፈርቶች እና ገደቦች  
 

የጥርስ ጉዳቱ በደረሰ በ60 ቀናት ውስጥ መድህን ተቀባዩ ህጋዊ ብቁነት ባለው የጥርስ ሀኪም (ከቤተሰብ አባላቱ ሌላ) ህክምና ካገኘ ከጉዳቱ 
ቀን እስከ አንድ አመት ድረስ ለተደረጉ አስፈላጊ የጥርስ ህክምናዎች ምክንያታዊ እና የተለመዱ ወጪዎችን ኩባንያው ይከፍላል።  
 
የመነሻ ዋጋ ደንቦች – ለተመሳሳይ ጉዳት ሌላ ህጋዊ ጥቅሞችን የሚሰጥ ሽፋን ካለዎት መጀመሪያ ጥቅሞች የሚከፈሉት ከሌላው ሽፋንዎት ነው። 
ቀሪ ያልተከፈሉ ለጥርስ ህክምና ብቁ የሆኑ ወጪዎች በዚህ ፖሊሲ ይከፈላሉ።  
ማግለያዎች – በአደጋ ያልተከሰቱ ጉዳቶች። ከአደጋው፣ ኦርቶዶንቲክስ እና ከጥርስ ወይም ከመሞላት ጉዳት ወይም መጥፋት በፊት በነበረ 
ሁኔታ ምክንያት በደረሰ ድጋሚ ጉዳት ወይም የጤና መወሳሰብ። 

 
አመታዊ አረቦን: $6.00 
 

 
የመነሻ ዋጋ ደንብ   

አስፈላጊ — (ይህ የሚተገበረው ሌላ የህክምና መድህን ካለዎት ብቻ ነው።) የተማሪዎት የመድህን እቅድ የተቀረጸው በትንሽ አረቦን ከፍተኛ ጥቅሞች ለማግኘት ነው። የካሳ ጥያቄዎት ከ$100 
በላይ የሆነና ሌላ የህክምና መድህን ካለዎት እባክዎ የካሳ ጥያቄዎትን መጀመሪያ ለሌላ የመድህን ኩባንያዎት ያስገኑ። እንደሚክስዎት ቃላቸውን ሲያገኙ ለኛ ይላኩት። በሌላ የመድህን 
ኩባንያዎት ያልተከፈሉ፣ ብቁ ለሆኑ ወጪዎች ጥቅሞች እንከፍላለን። 
 
የመድህን የመነሻ ዋጋ ሲሰጥ እና መድህን ለተገባለት ሌላ እቅድ የሚሰጥ ህክምና ጥቅሞች HMO፣ PPO ወይም አገልግሎቶች ለመስጠት ተመሳሳይ ዝግጅቶች ሲሆን መድህን የተገባለት የ 
HMO፣ PPO ወይም ጥቅሞችን ወይም አገልግሎቶች ለመስጠት የተመሳሳይ ዝግጅቶች  አመቻቾችን ወይም አገልግሎቶችን አይጠቀምም፤ ይህ ካልሆነ በዚህ ፖሊሲ መሰረት የሚከፈሉት 
የህክምና ጥቅሞች በ50% ይቀነሳሉ። በ HMO፣ PPO ወይም ጥቅሞችን ወይም አገልግሎቶች ለመስጠት በተመሳሳይ ዝግጅት ከሚገለገሉ ቦታዎች ውጪ ለደረሰ አደጋ በ24 ሰአታት ውስጥ 
ለሚያስፈልግ የአደጋ ጊዜ ህክምና ይህ ገደብ አይተገበርም። 
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የአደጋ የህክምና ጥቅሞች 
የህክምና ጥቅሞች: 

ተማሪ ህጋዊ ብቁነት ባለው ሀኪም ወይም የቀዶ ጥገና ባለሙያ (ከቤተሰብ አባላቱ ሌላ) ህክምና ካገኘ ወይም ሆሰፒታል ከገባ እና ህክምናው ጉዳቱ 
በደረሰ በ60 ቀናት ውስጥ ከጀመረ፤ በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ በተዘረዘሩት ደንቦች፣ ገደቦች እና ማግለያዎች መሰረት ለሚኖሩ አስፈላጊ የህክምና፣ 
የጥርስ ወይም የሆስፒታል አገልግሎት ምክንያታዊ እና የተለመዱ ወጪዎች   ኩባንያው ይከፍላል። እነዚህን ወጪዎች ኩባንያው ከጉዳቱ ቀን ጀምሮ 
እስከ አንድ አመት ድረስ ይከፍላል። ጉዳቱ መከሰት ያለበት ፖሊሲው በስራ ላይ እያለ ነው። 

 
ከፍተኛ ጥቅሞች በክስተቶች 
ያወዳድሩ እና ይምረጡ 

 

ተቀዳሞ አማራጭ 

$250,000 
 

  

ተመራጭ አማራጭ 

$100,000 
 

ከስር በቀረቡት ከፍተኛ የጥቅሞች 

ገደቦች ድረስ ይከፈላል 

መነሻ አማራጭ 

$50,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በአደጋ ለሞት፣ ከአባልነት መገለል እና ለእይታ ማጣት የሚሰጡ ጥቅሞች 
 

ከሌሎች ጥቅሞች በተጨማሪ ከሚከተሉት አንዱን ይከፍላል፦ 
በጣም ትልቁን ተግባራዊ የሚደረግ መጠን፦   ሞት                                    $2,500.00 
(ከአደጋው ቀን ጀምሮ በ180 ቀናት ውስጥ)   ሁለቱንም እጆች፣ እግር ወይም የሁለቱንም አይኖች እይታ ማጣት             $10,000.00 
      አንድ እጅ፣ እግር ወይም የአንድ አይን እይታ ማጣት       $5,000.00 

 
 

እባክዎ በጀርባ ገጽ የሚገኙትን ማግለያዎች እና ገደቦች ይመልከቱ። 
 

የሆስፒታል አልጋ እና ቦርድ 
አረቦን 
በከፊል የግል ክፍል መጠን 

የሚመረጥ 
በከፊል የግል ክፍል “መጠን 

መነሻው 
$150.00 በቀን 

ሆስፒታል ለተኛ ታካሚ 
አገልግሎቶች እና አቅርቦቶች 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 
እስከ $5,000.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 
እስከ $3,000.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 70% 
እስከ $2,000.00 ድረስ 

ለሆስፒታል የድንገተኛ ጊዜ አደጋ 

ክፍል (ሁሉንም አገልግሎቶች እና 
አቅርቦቶች፣ ከኤክስሬይ በቀር 

ያካትታል) 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$5,000.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$2,000.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$1,000.00 ድረስ 

ቀዶ ጥገና ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 

የተመላላሽ ታካሚ ህክምና 

((ሁሉንም አገልግሎቶች እና 
አቅርቦቶች፣ ከኤክስሬይ በቀር) 

$100.00 ለመጀመሪያው ህክምና፣ 
$75.00 ለቀጣይ ህክምና - እስከ 
5 ህክምናዎች ድረስ 

$40.00 በህክመና፣ እስከ 5 
ህክምናዎች ድረስ 

$25.00 ለመጀመሪያው 

ህክምና፣  $15.00 ለቀጣይ 
እያንዳንዱ ህክምና - እስከ 5 
ህክምናዎች ድረስ 

የተመዘገቡ ነርሶች አገልግሎቶች ምክንያታዊ እና የተለመደ በሙሉ ምክንያታዊ እና የተለመደ በሙሉ ምክንያታዊ እና የተለመደ በሙሉ 
ኤክስሬይ፣ የምርመራ ማሳያዎች፣ 
MRI፣ CAT Scan ወዘተ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 
እስከ $750.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 
እስከ $300.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ 80% 
እስከ $150.00 ድረስ 

አካላዊ ቴራፒ (ሆስፒታል ውስጥ 
ወይም ውጪ) 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$250.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$100.00 ድረስ 

$25.00 ለመጀመሪያው 

ህክምና፣ $15 ለቀጣይ ህክምና፣ 
እስከ 5 ህክምናዎች ድረስ 

የመሬት ላይ የአንቡላንስ መጓጓዣ ምክንያታዊ እና የተለመደ ምክንያታዊ እና የተለመደ አንድ ጉዞ በሙሉ 
የጥርስ ማሰሪያ ብረቶች & 
የአጥንት በደገፊያ መሳሪያዎች 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$200.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$50.00 ድረስ 

ምክንያታዊ እና የተለመደ እስከ 
$25.00 ድረስ 

ማዘዣዎች 

ምክንያታዊ እና የተለመዱ 
ክፍያዎች ሆስፒታል ለተኛ 
ታካሚ፣ ምክንያታዊ እና 
የተለመደ እስከ $100.00 ድረስ 
ለተመላላሽ ታካሚ 

ምክንያታዊ እና የተለመዱ 
ክፍያዎች ሆስፒታል ለተኛ 
ታካሚ፣ ምክንያታዊ እና 
የተለመደ እስከ $50.00 ድረስ 
ለተመላላሽ ታካሚ 

ምክንያታዊ እና የተለመዱ 
ክፍያዎች ሆስፒታል ለተኛ 
ታካሚ፣ ምክንያታዊ እና 
የተለመደ እስከ $25.00 ድረስ 
ለተመላላሽ ታካሚ 

የጥርስ ህክምና $250.00 በተፈጥሮ ጥርስ $150.00 በተፈጥሮ ጥርስ $150.00 በተፈጥሮ ጥርስ 
በሞተር ተሸከርካሪዎች የሚከሰት 
አደጋ 

በጉዳት እስከ $2,000.00 በጉዳት እስከ $1,000.00  በጉዳት እስከ $500.00  
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ልጅዎትን እንዴት ለዚህ የአደጋ ጥበቃ ማስገባት እንደሚችሉ  
 

1. በማመልከቻው ላይ ፍላጎቶችዎን በይበልጥ የሚያሟላ የጥቅም እቅዶችን የያዘ ሳጥን ላይ ምልክት ያድርጉ። 

2. ማመልከቻውን በሙሉ ይሙሉ፤ መድህን ለሚገባለት ለእያንዳንዱ ልጅ አንድ ይሙሉ። ለ T.W. Lord & Associates የሚከፈል ቼክ ወይም 

የገንዘብ ትዕዛዝ ይክተቱ። በማንኛውም ምክንያት ቼኩ በባንክ ቢመለስ ተገቢው አረቦን እስኪከፈል ድረስ መድህኑን ህጋዊ አይደለም። 

3. የታሸገውን ማመልከቻ እንደተባለው ይመልሱ። የተሰረዘው ቼክዎት ወይም የገንዘብ ትዕዛዝዎት ደረሰኝዎት እና የክፍያ ማረጋገጫዎት ይሆናል። 

(እባክዎት በቼክዎት ላይ የተማሪ ስም እና የት/ቤት ስም ይጻፉ)። ቀሪውን በራሪ ወረቀት ለማህደርዎት ያስቀምጡ። 

 

(ቼኩን ኪሱ ውስጥ ያስገቡ እና ከማሸግዎት በፊት ይጠፉት) 

 

የመግቢያ ማመልከቻዎች       የትምህርት ዘመን መጠኖች - 2016-2017 
 

የመግቢያ ማመልከቻ 
እባክዎ ይጻፉ 
 
 

______________________________________________________________________ 
የተማሪ የአባት ስም 

 
______________________________________________________________________ 
የተማሪ ስም     የመሀከለኛ ስም የመጀመሪያ ፊደል 

 
___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___  ______________________________ 
የማህበራዊ ደህንነት #    የልደት ቀን (ወር/ቀን/አመት) 
 
ክፍል _______________ ስልክ __________________________________________________ 
 
የቤት አድራሻ _______________________________________________________________________________________________________ 

ቁጥር እና መንገድ     ህንጻ.. 
 
ከተማ _______________________________________________መንገድ __________________ ፖ.ሳ.ቁ. ___________________________ 
 
የት/ቤት ስርአት/አውራጃ ___________________________________________________________________________________________ 
 
የት/ቤት ስም ________________________________________________________________________________________________________ 
 
ፊርማ _______________________________________________________________________________________________________________ 

(ወላጅ ወይም አሳዳጊ ወይም ማመልቻ  የሞላ አዋቂ)   ቀን 
 
 
 

የትምህርት ዘመን መጠን - 2016-2017  
ምርጫዎት ላይ ምልክት ያድርጉ  

የሽፋን እቅዶች 
 

ሙሉ ስም 

የጥቅም ምርጫዎች 

ተቀዳሚ 
አማራጭ 

$215.00 ❑ 

ተመራጭ 
አማራጭ 

$129.50 ❑ 

መነሻ አማራጭ 

$79.00 ❑ 

የትምህርት ጊዜ $45.00 ❑ $14.50❑ $14.50 ❑ 

የሙሉ ጊዜ የጥርስ $6.00 ❑ $6.00 ❑ $6.00 ❑ 

የተያያዘ  
አጠቃላይ ክፍያ $ _______ $ _______ $ _______ 

ቼኮችን ለሚከተለው ይክፈሉ:  
T.W. Lord & Associates  

25 Dodd Street, Marietta, Georgia 30060  
(770) 427-2461 



AMHARIC 

ከ 

 

 
ለወላጆች አስፈላጊ 
ማስታወቂያ: 

 

በት/ቤት ስርአታችሁ የ2016-2017 የተማሪ የአደጋ 
መድህንን ስለሰጠን ደስ ብሎናል። ይህ ሽፋን 
በልጅዎ ላይ በአደጋ ለሚከሰቱ ጉዳቶች ለሚኖሩ 
የህክምና ወጪዎች ምርጥ ጥበቃ ይሰጣል።  
 
ሌላ መድህን ላላቸው ሰዎች ይህ መርሀግብር 
ተቀናሽዎትን እና የጋራ-መድህንዎትን እንዲከፍሉ 
ያግዝዎታል። ሌላ መድህን ለሌላቸው ሰዎች ይህ 
ሽፋን በጥሩ ዋጋ በጣም የሚፈለጉ ጥቅሞችን 
ይሰጣል። 
 
እባክዎ በራሪ ወረቀቱን በጥንቃቄ ያንብቡ እና 
ፍላጎቶችዎን በይበልጥ ሊያሟላ የሚችለውን 
ሽፋን ይምረጡ። ጥያቄ ካለዎት ከስር በተገለጸው 
ቁጥር(ሮች) የእቅድ አስተዳደሩ ጋር ይደውሉ።    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ለበለጠ መረጃ በሚከተለው ይደውሉ: 
 
 

 
 
 
 

25 Dodd Street 
Marietta, Georgia 30060 

(770) 427-2461 
 

Outside Atlanta Dialing Area 
1-800-633-2360 
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ማግለያዎች & ገደቦች 
ለሚከተሉት ሁኔታዎች ጥቅሞች አይከፈሉም፦ 

1. በአደጋ ላልተከሰቱ ጉዳቶች ፣ 
 
2. መንስኤው ምንም ቢሆን herniaን ተከትሎ ለሚከሰት ጉዳት፣ የ Osgood Schlatter በሽታ ወይም osteochondritis ህክምና፣ 
 
3. ሁለት፣ ሶስት ወይም አራት ጎማ ያለው ሞተር ወይም ተሸከርካሪ ወይም ስኖውሞባይል በመስራት፣ ውስጡ ወይም ላዩ ላይ በመንዳት 
ወይም በመጎተት የሚከሰት ጉዳት፣ 
 
4. ከአደጋ በፊት በነበረ ሁኔታ ምክንያት በደረሰ ድጋሚ ጉዳት ወይም የጤና መወሳሰብ፣ 
 
5. በልምምድ ወይም በት/ቤቶች መካከል በሚደረግ የማጥቃት እግር ኳስ የሚከሰት ጉዳት ለዚሁ ሽፋን አረቦን ካልተከፈለ በስተቀር ፣ 
 
6. በግዛቱ የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በት/ቤቶች መካከል የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ማህበሩ የመቅሰፍታዊ አደጋ የመድህን መርሀግብር ስር 
ተከፋይ የሚሆን የጥቅሞች ማንኛውም ወጪ፣ 
 
7. በቤተሰብ አባል ወይም በት/ቤቱ የሚቆይ ሰው ህክምና፣ 
 
8. አውቆ በራስ ላይ የተደረገ ጉዳት ወይም በጦርነት ድርጊቶች፣ ራስን ማጥፋት፣ ህግን በመጣስ ወይም ለመጣስ በመሞከር፣ በድብድብ 
ወይም ረብሻ ራስን ለመከላከል ካልሆነ በስተቀር ወይም በስካር ወይም ማንኛውም እጽ ወይም ናርኮቲክ በመጠቀም ሰበብ ለተከሰተ ጉዳት 
በሀኪም ምክር ወይም ትዕዛዝ ካልሆነ በስተቀር፣ 
 
9. የሰራኞች ካሳ ወይም ተመሳሳይ ሙያዊ ጥቅሞች ላሉት አደጋ፣  
 
10. የባክቴሪያ መመረዞች፣ ህመም ወይም እንደ ስትሪፕ ትሮት ወይም ቶንሲል ያሉ ማንኛውም አይነት በሽታ፣ ሙቀት አለመቻል፣ የጸሀይ 
ቃጠሎ፣ በቅዝቃዜ መጎዳት፣ ራስ መሳት ወይም አለርጂክ፣ 
 
11. እንደ አይቪ ፖይዝን ወይም ፖይዝን ሱማክ ወይም ፕቶሜይን መመረዝ ያሉ የአትክልት መመረዝ፣ 

12. ቴምፖሮማንዲቡላር የመገጣጠሚያ አለመስራት እና ተያያዥ የማዮፌሺያል ህመም የህክምና ወጪ።. 

 

 
ፍቺዎች፦ 

ጉዳት – ማለት በቀጥታ እና ከሌሎች የጉዳት ምክንያቶች ሁሉ ራሱን ችሎ የሚከሰት በፖሊሲ የተሸፈነ እና ፖሊሲው 
በመድህን ተቀባዩ ላይ ተግባራዊ በሆነበት ጊዜ በደረሰ አደጋ የተከሰተ አካላዊ ጉዳት ነው። 
 
አደጋ – ማለት ያልተጠበቀ፣ ውጫዊ እና ድንገተኛ የሆነ ከሌሎች ምክንያቶች ሁሉ ራሱን የቻለ ነው። 

 

 
የካሳ ጥያቄ እንዴት እንደሚጠየቅ፦ 

 

አደጋዎችን ለት/ቤቱ ጽ/ቤት ያሳውቁ። የአደጋ የካሳ ጥያቄ መጠየቂያ ቅጽ በርዕሰ መምህሩ ጽ/ቤት አማካይነት ይሰጣል። 
(በእረፍት ወቅት የእቅዱን አስተዳደር ያነጋግሩ።) የተሟላ የጉዳት ማስረጃ እና የተጠራቀመ ደረሰኝ በ90 ቀናት ውስጥ 
ለኩባንያው ገቢ መደረግ አለበት። 

 


