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Mahal na Magulang/ Legal ng Tagapag alaga
Sa Mga Pampublikong Paaralan ng Seattle, ang kaligtasan ng aming mga mag-aaral ang unang pinakamahalagang
naming tinitingnan. Gayunpaman, nangyayari ang mga aksidente at nagreresulta sa medikal na gamutan
(paghahatid ng ambulansiya, pag-oopera, pagka-ospital at iba pa.) na maaaring magastos.
Mangyaring malaman na ang Distrito ay hindi mananagot sa mga gastusing ito. Subali’t, bilang serbisyo sa inyo at
sa inyong anak, ang aming paaralang distrito ay sumali sa maraming ibang miyembro ng Distrito ng Washington
Schools Risk Management Pool upang ialok sa inyo ang pagsali sa isang mababang halaga, boluntaryong pagbili
ng programa sa seguro sa aksidente/pagkakasakit ng mag-aaral. Ang programa ay inayos at pinangasiwaan ng
Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. isang kompanya na nag espesyalista sa ganitong seguro ng 40 taon. Ang
mga detalye at pormularyo sa pagpapalista ay nasa kasamang brochure. Paki basa ito ng mabuti
Maraming plano ang inalok at ang halaga sa buong paaralang taon ay nagsisimula sa $24 (Dental Accident Plan).
Maaari ninyong limitahan ang seguro sa mga kapinsalaan lamang kaugnay sa paaralan (kasama ang palakasan) o
piliin ang 24/7 na proteksiyon. Kasama din na inaalok ang Plano sa Aksidente at Pagkakasakit ng Mga-aaral
(inererekomenda kung ang iyong anak ay walang ibang seguro na pangkalusugan) at isang programa sa diskuwento
ng parmasya para sa buong pamilya. Kahit ang inyong anak ay kasalukuyang walang ibang seguro o gusto
ninyong” takpan ang puwang” sa ibang seguro, maaaring makakakita kayo ng opsiyon na aayon sa inyong
pangangailangan.
Samantalang makakahanap kayo ng kalinga mula sa sinumang doktor o ospital, magkakaroon din kayo ng paggamit
sa isang malawak na kalipunan ng tagabigay ng medikal na may diskuwentong singil. Ang paghahanap ng kalinga
sa pamamagitan ng kontratadong mga tagabigay ay maaaring mas makababa pa ng mula sa -bulsa na gastos, pinaka
partikular kung ang inyong anak ay kailangan ng operasyon o mapasok sa ospital.
Para magpalista, kumpletuhin ang pormularyo ng buo, piliin ang (mga) plano na gusto mo para sa anak mo, ilakip
ang tamang bayad sa seguro gamit ang tseke, money order o kredit kard, isara at ibalik batay sa ipinagagawa sa
pormularyo. Maaari din na piliin inyong magpalista sa online sa www.myers-stevens.com sa pag klik sa "Enroll
Now" na buton. Samantalang ang inyong anak ay may karapatan na magpalista ng anumang oras, kayo ay
hinihikayat na isaalang-alang ang maagang pagpapalista upang makuha ang pinakamataas na kahalagahan mula sa
(mga) plano.
Kung mayroon kayong anumang mga katanungan, paki tawagan ang Myers-Stevens & Toohey sa
(800) 827-4695. Mayroong kinatawan ng Bilinggwal para sa mga magulang na nangangailangan ng tulong sa Kastila.
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