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Về việc: Mua Bảo Hiểm Tai Nạn Tự Nguyện cho Học Sinh Năm Học 2020-21

Học Khu Sacramento không có bảo hiểm y tế hay bảo hiểm nha khoa cho các học sinh bị tổn thương tại khuôn viên 
trường, trong thời gian thuộc thẩm quyền của trường, hoặc trong khi tham gia vào các hoạt động của học khu. Vì 
những lý do này, học khu đã sắp xếp một chương trình bảo hiểm tai nạn cho học sinh để quý vị tìm hiểu và xem xét.  
Chương trình bảo hiểm này thì tuỳ ý và phù hợp với Luật Giáo Dục của Tiểu Bang Cali phần 32221.5, cho phép các 
công ty cung ứng bảo hiểm đưa ra các tin tức cần thiết.   

Trong khi tham gia vào các kế hoạch bảo hiểm này là tự nguyện, chúng tôi mong quí vị xem xét đến các quyền lợi.  
Các khoản được chấp thuận sẽ phải trả chủ yếu dựa vào việc học toàn thời gian và bị tổn thương suốt 24 giờ, ngoại 
trừ cho môn bóng chày, sẽ được trả cho phần vượt trội. Mặc dù quí vị đã có bảo hiểm y tế cho gia đình mình, việc 
mua bảo hiểm bổ sung này có thể giúp quí vị được trả lại phần khấu trừ và số dư còn lại sau khi số tiền gốc mà quí vị 
đã thanh toán. 

Tiến Trình nộp đơn Bảo Hiểm của học sinh hiện được hoàn tất trên mạng, và sẽ cho phép các phụ huynh gởi 
đơn đi một cách an toàn và đảm bảo thông qua một trong các phương pháp sau: 

 Trực tiếp nộp đơn trên mạng:  thông qua đường dẫn trang mạng được bảo vệ của chúng tôi,  
www.studentinsuranceusa.com/k-12student-insurance-plan/, quí vị có thể trực tiếp hoàn tất mẫu đơn Bảo Hiểm Tai 
Nạn Cho Học Sinh trên trang mạng của chúng tôi. Mẫu đơn nhận bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức và thẻ bảo 
hiểm cũng như số điều khoản sẽ có ngay cho quí vị. Các hướng dẫn chi tiết sẽ tự động cung cấp tới khách hàng nào 
muốn lựa chọn phần này. Hệ thống này có trang bị máy chấp nhận thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nhận nợ (debit 
card), và séc điên tử rất tiện dụng cho phụ huynh.   

 “Viễn nạp” đơn trên mạng: thông qua đường dẫn trang mạng được bảo vệ của chúng tôi,  
www.studentinsuranceusa.com/k-12-student-insurance-plans/, quí vị có thể điền và in trực tiếp mẫu đơn Bảo Hiểm 
Tai Nạn cho Học Sinh trên trang mạng của chúng tôi. Các phụ huynh muốn gởi các quỹ chứng nhận sẽ tiếp tục có 
phần lựa chọn cho việc đó, chúng tôi cần nhận được bản chính mẫu đơn và séc nhà băng (cashier’s check) hay chi 
phiếu (money order) tại văn phòng chúng tôi để số điều khoản bảo hiểm có hiệu lực ngay. Xin tham khảo Bảo Hiểm 
Học Sinh nếu quí vị có bất kỳ thắc mắc nào. Mẫu đơn bảo hiểm sẽ có hiệu lực ngay lập tức một khi văn phòng chúng 
tôi nhận được bản chính mẫu đơn và số điều khoản sẽ có ngay một khi mẫu đơn đã được duyệt xét.   

Cần thêm tin tức hoặc cần giúp đỡ về việc ghi danh học sinh vào chương trình bảo hiểm, quí vị có thể liên lạc Bảo 
Hiểm Học Sinh tại số 1 (800) 367-5830.


