
 

 

 بیمه نامه دستگاه 

 6  کالس–ابتدایی ک 

فرصتی را برای خانواده ها فراهم می کند تا کروم بوک صادر شده توسط مدرسه را که به فرزند شما اختصاص داده خواهد  ( MCSDمنطقه مدرسه شهر موری )

, بالیای طبیعی و  سرقت )با گزارش پلیس همراه(, آتش سوزی, سیل و شد، بیمه کنند. این بیمه نامه دستگاه را در برابر خسارت به دلیل پوشش: خرابکاری 

. این بیمه نامه پوشش افزایش برق به دلیل حمالت رعد و برق و همچنین خسارات تصادفی مانند یک صفحه نمایش ترک خورده, نشت مایع, و غیره

 هزینه جایگزینی را فراهم می کند و دستگاه را پوشش می دهد در و خارج از زمینه های مدرسه. 

 در هر کروم بوک.   25خواهد بود $ 2023-2022نامه برای سال تحصیل  هزینه غیر قابل استرداد بیمه

 

ادعاهای بیمه متعدد ممکن است در محدودیت    گزارش شده برای حفظ پوشش سیاست.    MCSDتمام حوادث / خسارت / تعمیرات باید به وزارت فناوری  

 های دستگاه های آینده منجر شود.  

 

 برنامه بیمه

انتخاب 

 کردن در
 گمشده آسیب عمدی یا بیش از حد معافیت  rd3  معافیت2 معافیت  خیابان1

 دزدیده شده 

 با گزارش پلیس همراه

 0$ 228$ 228$ دالر 50 دالر 25 0$ دالر 25

 

جایگزینی خواهند بود که توسط این منطقه تعیین می شود، اگر دستگاه آسیب دیده،     خانواده هایی که از طرح بیمه انصراف می دهند، مسئول کل هزینه تعمیر یا

 . دزدیده شده و غیره باشد، دانش آموز شما مسئول دستگاه است

 
 در برنامه بیمه ثبت نام نشده است 

 را ببینید. بپذیرد. لیست و هزینه های زیراین بیمه نامه من مسئولیت مالی برای هر گونه آسیب به دستگاه و یا اجزای دستگاه را   purchasingبا 
 

توجه داشته  لطفا  .MCSDروز موظف به پرداخت تمام صورتحساب به  30اگر شما بیمه شخصی است که دستگاه را پوشش می دهد، شما هنوز هم در عرض 
دستگاه اگر شما انتخاب می کنید به استفاده از  به پایان رسید. شما مسئول هزینه MCSDطریق وزارت فن آوری   ه تمام تعمیرات و / یا قطعات باید از باشید ک

 قطعات خارج و / یا تعمیرات به عنوان شما توافق ما با فروشندگان ما را باطل کرده اند.

 هزینه سخت افزار   کار

 قطعات جایگزین هزینه واقعی   بیشتر      زایمان   تشخیص و دالر برای   75حداقل  

 
 

 aseسیو  شارژر
ژر و  بیمه نامه شارژر یا مورد را پوشش نمی دهد. هزینه جایگزینی ارزیابی خواهد شد اگر آسیب، خرابکاری، از دست دادن، و یا عدم بازگشت شار

 دهد. یا مورد در پایان سال مدرسه رخ می  

 

 دالر خرید. 20شما ممکن است شارژر جایگزین از دفتر اصلی در مدرسه دانش آموز خود را به قیمت 

 

 با قبول این توافق نامه، شما هنوز بیمه را خریداری نکرده اید 

 

 کروم بوک استفاده کنید.  بیمهلطفا از لینک زیر برای خرید 

 

https://parent.payschools.com/cat.asp?id=6B03059EF5724C89853FDF713C5F9FD4& 

 

. را با پول نقد و یا چک در فرد در مدرسه دانش آموز خود  بیمه خرید,شما همچنین ممکن است 

https://parent.payschools.com/cat.asp?id=6B03059EF5724C89853FDF713C5F9FD4&
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