Sera ya Bima ya Kifaa
Darasa la kwanza K -darasa la 6
SHULE ya Msingi Murray City School District (MCSD) inatoa fursa kwa familia kuhakikisha shule zinazotolewa na
shule ambazo zitapewa mtoto wako. Sera hii ya bima itafunika kifaa dhidi ya uharibifu kwa sababu ya: uharibifu na
wizi (pamoja na ripoti ya polisi iliyoambatana), moto, mafuriko, majanga ya asili na kuongezeka kwa nguvu kwa sababu
ya mgomo wa umeme pamoja na uharibifu wa bahati mbaya kama vile skrini iliyopasuka, kumwagika kwa kioevu, nk.
Sera hii ya bima hutoa chanjo ya gharama mbadala na inashughulikia kifaa ndani na nje ya misingi ya shule.
Gharama isiyorejeshwa ya sera ya bima kwa mwaka wa shule wa 2022-2023 itakuwa $ 25 kwa kila chromebook.
Matukio yote / uharibifu / uharibifu / ukarabati lazima uripotiwe kwa Idara ya Teknolojia ya MCSD ili kudumisha
chanjo ya sera. Madai mengi ya bima yanaweza kusababisha vizuizi vya kifaa vya baadaye.
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Familia zinazochagua kutoka kwa mpango wa bima zitawajibika kwa gharama ya jumla ya ukarabati au uingizwaji
kama ilivyoamuliwa na wilaya, ikiwa kifaa kimeharibiwa, kuibiwa, nk, mwanafunzi wako anawajibika kwa kifaa.

Haijasajiliwa katika Programu ya Bima
Kwakutopitisha sera hii ya bima nitakubali jukumu la kifedha kwa uharibifu wowote wa kifaa au vipengele vya kifaa.
Angalia orodha na gharamas hapa chini.
Ikiwa una bima ya kibinafsi ambayo inashughulikia kifaa, bado unalazimika ndani ya siku 30 kulipa bili zote kwa MCSD.
Tafadhali kumbuka kuwa ukarabati wote na / au sehemu lazima zikamilike kupitia Idara ya Teknolojia ya MCSD.
Utawajibika kwa gharama ya kifaa ikiwa utachagua kutumia sehemu za nje na / au ukarabati kwani utakuwa
umebatilisha makubaliano yetu na muuzaji wetu.

Kazi

Gharama ya Maunzi

Kiwango cha chini cha $ 75 kwa kugundua naZAIDI
kufanya kazi

Gharama halisi ya sehemu za uingizwaji

Chaja & Cpunda
Sera ya bima haifuniki chaja au kesi. Ada ya kubadilisha itapimwa ikiwa uharibifu, uharibifu, upotezaji, au
kushindwa kurudi chaja au kesi mwishoni mwa mwaka wa shule hutokea.
Unaweza kununua chaja mbadala kutoka ofisi kuu katika shule ya mwanafunzi wako kwa $ 20.

Kwa kukubali makubaliano haya, bado haujanunua bima

Tafadhali tumia kiungo hapa chini kununua Bima ya chromebook.

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

Unaweza pia kununua bima, kwa mtu katika shule ya mwanafunzi wako na pesa au kuangalia.

