
 

 

Chính sách bảo hiểm thiết bị 
Lớp trung học cơ sở 7  th – 12th 

Murray City School District (MCSD) đang cung cấp một cơ hội cho các gia đình để đảm bảo chromebook do trường 

cấp sẽ được chỉ định cho con bạn. Chính sách bảo hiểm này sẽ bao gồm thiết bị chống lại thiệt hại do: phá hoại & 

trộm cắp (kèm theo báo cáo của cảnh sát), hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai và tăng điện do sét đánh cũng như thiệt hại do 

tai nạn như màn hình bị nứt, tràn chất lỏng, v.v. Chính sách bảo hiểm này cung cấp bảo hiểm chi phí thay thế và bao 

gồm thiết bị trong và ngoài sân trường.  

Chi phí không hoàn lại của chính sách bảo hiểm cho năm học 2022-2023 sẽ là $ 25 cho mỗi chromebook.  

 

Tất cả các sự cố / thiệt hại / sửa chữa phải được báo cáo cho Bộ phận Công nghệ MCSD để duy trì phạm vi bảo 

hiểm chính sách.  Nhiều yêu cầu bảo hiểm có thể dẫn đến các hạn chế thiết bị trong tương lai.  

 

Chương trình bảo hiểm 
Chọn 

tham 

gia 

1st khấu 

trừ 

2  khấu 

trừ lần 2 

3  khoản 

khấu trừ 
thứ 3 

Thiệt hại cố ý hoặc 

quá mức 
Lạc 

Stolen 

Kèm theo báo cáo của cảnh sát 

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

 

Các gia đình từ chối tham gia chương trình bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm về tổng chi phí sửa chữa hoặc 

thay thế theo quyết định của học khu, nếu thiết bị bị hư hỏng, bị đánh cắp, v.v., học sinh của bạn chịu trách 

nhiệm về thiết bị. 

 
Không tham gia chương trình bảo hiểm 

Bằng cách khôngp urchasing chính sách bảo hiểm này , tôi sẽ chấp nhận trách nhiệm tài chính cho bất kỳ thiệt hại 
cho thiết bị hoặc các thành phần của thiết bị. Xem danh sách và chi phídưới đây. 
 
Nếu bạn có bảo hiểm cá nhân bao gồm thiết bị, bạn vẫn có nghĩa vụ trong vòng 30 ngày để thanh toán tất cả các hóa 
đơn cho MCSD.  Xin lưu ý rằng tất cả các sửa chữa và / hoặc các bộ phận phải được hoàn thành thông qua  Bộ phận 
Công nghệ MCSD. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về chi phí của thiết bị nếu bạn chọn sử dụng các bộ phận bên ngoài 
và / hoặc sửa chữa vì bạn sẽ vô hiệu hóa thỏa thuận của chúng tôi với nhà cung cấp của chúng tôi. 

Lao động  Chi phí phần cứng 

Tối thiểu $ 75 để chẩn đoán & lao động     NHIỀU 

HƠN 
Chi phí thực tế của các bộ phận thay thế 

 
 

Bộ sạc & Case 
Chính sách bảo hiểm không bao gồm bộ sạc hoặc vỏ. Phí thay thế sẽ được đánh giá nếu thiệt hại, phá hoại, 

mất mát hoặc không trả lại bộ sạc hoặc trường hợp vào cuối năm học xảy ra. 

 

Bạn có thể mua một bộ sạc thay thế từ văn phòng chính tại trường học của học sinh của bạn với giá $ 20. 

 

Bằng cách chấp nhận thỏa thuận này, bạn vẫn chưa mua bảo hiểm. 

 

Bạn sẽ có cơ hội mua bảo hiểm chromebook này ở bước số 2 của quy trình đăng ký khi bạn thanh toán 

các khoản học phí khác. 

 

Bạn cũng có thể mua bảo hiểm chromebook này,  trực tiếp tại trường học của học sinh của bạn bằng tiền mặt 

hoặc check.
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