
 مدارس دولیت شهرستان لودون  

Business & Financial Services 
   301خ�ابان آموزش و پرورش ، سوئ�ت  21000

Ashburn, VA 20148   
 فکس  252-1432 (571)**252-1270 (571)

ون��:    lcpscontracts@lcps.orgال��ت

 با دقت بخوان�د—اخطار ب�مه مهم

ف فعال�ت های �ا حوادثمدارس دولیت شهرستان لودون ب�مه پزش�    برای دا�ش آموزان مجروح در حنی
 مدرسه فراهم ن� کند. 

 پدر و مادر و دا�ش آموزان ع��ز:  

کت در فعال�ت های مدرسه به طور اتفا�ت   ال � یپ اس گزارش هایی از دا�ش آموزایف در�افت � کند که هنگام �ش
مجروح � شوند، از جمله بر�ف آس�ب های جدی که ن�از به مراقبت های پزش� پره��نه دارد.   خدمات  

/مدی��ت ر�سک به طور معمول تماس هایی را از والدییف در�افت کت در   تدارکایت � کند که فرزندا�شان هنگام �ش
فعال�ت های مدرسه به طور اتفا�ت مجروح � شوند و هیچ پوشش ب�مه ای ندارند �ا صورتحساب هایی ب�ش از حد 

 و باالتر از آنچه ب�مه آنها پرداخت خواهد کرد، دارند. 

کتال � یپ اس  ف �ش آموزان مجروح فراهم ن� کند.  اما ما  ای دا�ش در فعال�ت های مدرسه ب�مه پزش� �ا حادثه ای بر  در حنی
 ارائه � ده�م.   K&K خ��د داوطلبانه ب�مه حوادث دا�شجویی را از ط��ق ب�مه 

برای آس�ب های تصاد�ف    "ارائه � دهد برنامه های اخت�اری از پوشش ارائه شدە بر اساس "ب�ش از حد  K&Kب�مه ب�مه ارائه شدە توسط 
 .   طول فعال�ت های مدرسه و �ا حیت در �ا� ساعت رخ � دهد، �سته به گ��نه سود شما آن را انتخاب  م�کن�د   است که ممکن است در 

ط�ح حوادث دا�شجویی پرداخت مزا�ای برای کسایف    K&Kا�ر شما در حال حا�ف پوشش ب�مه را از ط��ق �ک س�است د�گر، 
ا�ط توسط ب�مه اول�ه  س شما نباشد، ط�حخود را  که ه��نه های واجد �ش ها   پرداخت ن� شود.  ا�ر ب�مه د�گری در دس�ت

 پوشش آس�ب های اتفا�ت را به صورت اول�ه فراهم خواهند کرد. 

ب�ش�ت و ثبت نام  کسب اطالعات برای   .  ثبت نام داوطلبانه شما در �� از این ط�ح ها با�د با دقت در نظر گرفته شود 
و �ا تماس با   kk.com-www.studentinsurance:  لطفا در خط به این لینک برو�د  K&Kدر پوشش ب�مه حوادث دا�شجویی 

kk.com/-http://www.studentinsurance 3135-742-855-1. 
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P   ا�ر  . کودک خود را با ب�مه حوادث دا�شجویی فاسد  

  این ب�مه حوادث دا�شجویی  ح�ایت  ب�مه د�گری نکن�د، 
دا�ش شما  ب�مه های د�گر،  ا�ر   است. 

  ک� و   با   accidentinsurancecanhelpآموز
copays . 

 
K-12  س از ط��ق  برنامه های حوادث در دس�ت

 مدرسه شما: 
 تنها  تصادف در مدرسه •
 ساعته   24تنها حادثه  •
دە  دندان  •  پزش� گس�ت
 فوتبال •

 کن�د  آنالین   چگونه ثبت نام
چند دق�قه طول ثبت نام آنالین آسان است  و  تنها 

 کشد. م�
-www.studentinsurance به سا�ت 

kk.com-http://www.studentinsurance
kk.com/ 

"  و با کل�ک بر روی را فشار    "ثبت نام در حال حا�ض
 ده�د. 

و   .1 مدرسه   منطقه  نام  ف  گفنت با  وع  �ش
statewhereyourchildattends  .مدرسه 

درخواست  .2 را  آموز  دا�ش  هر  نمرات   سطح  و  نام  ما 
 خواه�م کرد. 

پوشش    شما برنامه های موجود و ن�خ آنها را خواه�د  د�د.   .3
 ادامه دادە شود. خود را انتخاب کن�د و به مرحله بعدی 

نام و  ما اطالعات م��وط به شما را درخواست � کن�م، مانند   .4
 آدرس ا�م�ل شما. 

� کن�د بعد، شما اطالعایت در مورد کودک  �ا کودکان وارد   .5
ند.   تا تحت پوشش قرار گ�ی

 eCheckکارت اعتباری �ا اطالعات پرداخت    .6
 وارد کن�د. خود را  

 ن�د. ک  در نها�ت، �ک �سخه  از تای�د سوابق خود  را چاپ   .7
برای جزئ�ات ب�ش�ت از پوشش شامل ه��نه ها، مزا�ا، محروم�ت                               

ها، هر گونه کاهش �ا محدود�ت و پا�انه هایی که بر اساس آن س�است ممکن است  
  . www.studentinsurance-kk.comبه اجرا در آ�د، لطفا� به آن مراجعه کن�د  

منطقه   /  در صوریت که خود را  آموز  قادر به خ��د  پوشش تنها       دا�ش 
کت ب�مه مدرسه خود را دارندە س�است   است.  �ش

1709   )03/13 _K12( 

Proteja       فرزند   خود را با parastudents   ب�مه
، این ب�مه برای  شما �� از امن ن�ست  ا�ر  حوادث.  

وری است. دا�ش   د�گری هم داشته      ب�مه   ا�ر  آموزان �ض
شما  به    تواند    �  دا�شجویی    حوادث  ، ب�مه باشد 

ک کمک   در پرداخت ک� و پرداخت  های مش�ت
   کند. 

 
س از  K-12برنامه های حادثه برای     در دس�ت

 ط��ق  مدرسه شما: 
 فقط تصادفات در  مدرسه  •
 ساعت   24،    تصادفات  فقط •
دە   •  دندان پزش� گس�ت
 فوتبال •

آنالین آسان    نام  ثبت  آنالین   نحوە ثبت نام 
 طول خواهد کش�د. چند دق�قه   است و تنها

با کل�ک    و   www.studentinsurance-kk.comبازد�د  
"    بر روی    را فشار ده�د   "ثبت نام در حال حا�ض

. 
وع     .1 ف نام منطقه مدرسه و    با    �ش   دولت فرزند     گفنت

ف به مدرسه  را  خود  .  در   در حال رفنت
درخواست خواه�م  نام و نمرە هر �ک از   دا�ش آموزان را   .2

 کرد. 
د�د.  .3 خواه�د  را  آنها  ن�خ  و  موجود  های  برنامه  شما 

بعدی پوشش   مرحله  به  و  کن�د  انتخاب  را  ادامه   خود 
 ده�د. 

نام   ما  از شما برای کسب اطالعات در مورد شما، مانند   .4
س�د    . و آدرس ا�م�ل خود را ب�پ

کودکایف  .5 �ا  کودک  مورد  در  اطالعایت  پوشش   سپس  که  
 در�افت خواهند کرد  وارد خواه�د کرد. 

   خود را   eCheckپرداخت    کارت  اعتباری  �ا اطالعات .6
 . وارد کن�د

خود را  در نها�ت، �ک �سخه از تای�د سوابق    .7
 چاپ  کن�د. 

       برای جزئ�ات   
-http://www.studentinsurance

kk.com/       ،از جمله ه��نه ها، مزا�ا ، ب�ش�ت
ا��   محروم�ت ها، و کاهش ها �ا محدود�ت ها و �ش

که بر اساس آن این س�است ممکن است در اجرا  
-www.studentinsuranceادامه �ابد، به 

kk.com .    توانند پوشش را خ��داری کنند که   آموزان تنها در صوریت  دا�ش �
کت ب�مه  صاحب  مدرسه آنها  منطقه   باشد.    س�اسیت با �ش
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-www.studentinsurance  :  ثبت نام ��ــــع تر  به �اد داشته باش�د برای بازد�د از وب سا�ت  ما برای
kk.comkk.com/-http://www.studentinsurance 

ا ث نا آنال  ال  ل  ا  ط ا   ا   ت ا   ک    ا 

  پوشش حوادث دا�شجویی  2022-2023
Serviced by: K&K Insurance Group, Inc .  3135-742-855:  تلفن 

 

�                            به  آس�ب.   برای هر     25,000$  تحت پوشش تا حدا��� سود   فراهم � کند مزا�ای برای از دست دادن به دل�ل آس�ب پوشش: س�است                 تصادف تنها        �ش
ا�ط، دارای مجوز در عرض  روز از تار�ــــخ آس�ب آغاز � شود، مزا�ای ه��نه های پزش� تحت پوشش متحمل شدە در   60  که درمان توسط �ک پزشک واجد �ش

 عنوان  ز�ر �شان دادە شدە است.  ها از تار�ــــخ آس�ب تا حدا��� سود در  هر �و�س به  هفته  پرداخت خواهد شد    52  عرض 

 است.   پرداخت شدە به عنوان ز�ر مشخص شدە  برنامه مزا�ای  : حدا��� مزا�ای 
 

ف  انتخاب مقا�سه و  تنها   تصادف گ��نه باال تنها   تصادف گ��نه پاینی
 آس�ب)   (برای هر 25,000$ آس�ب)   (برای هر 25,000$ سود:  حدا��� 

 0$ 0$ معاف�ت: 
ی      خدمات ب�مارستان �س�ت

Room & Board Expenses: (Private/Semi-private room rate)   عر�ف   اتهامات  معمول ودرصد از  80   دالر در روز 150تا 
   حدا��� در روز 1,200$   دالر حدا��� در روز 600 متفرقه  ه��نه های

 آن   هر روز �س از 40روز اول / $  60$ آن   هر روز �س از 25روز اول / $  40$ روز)   (محدود به �ک بازد�د در  وزش پزشک: 
 حدا���   1,200$ دالر  1000حدا���   مرکز پزش� آبوالتوری 

 :  درمان اورژا�س
 )   ساعت  از زمان آس�ب ارائه  72(درمان با�د در عرض  

 دالر  300حدا���  دالر 150حدا��� 

از اتهامات معمول و    ٪ 100:      کمک ه��نه محاسبه شدە است   (*              جرا�:     
اتهامات معمول و عر�ف برای روش    ٪  50اول,    عر�ف برای روش   از    ٪ 25  و    دوم,    از 

 اضا�ف زمایف که از ط��ق برش های مختلف / پورتال انجام � شود.) برای هر  روش  ه��نه   معمول و عر�ف 

 حدا���   1,200$ دالر  1000حدا��� 

عر�ف (*کمک    اتهامات معمول و  از  ٪100     جراح   دست�ار
از حدا��� جرا�   ٪20ه��نه محاسبه شدە است:  

برای عمل جرا� انجام شدە به عنوان 
 داد.)  باال �شان 

ه��نه های معمول و  از 100٪             
عر�ف (*کمک ه��نه محاسبه شدە  

از حدا��� جرا� برای   ٪25:  است 
عمل جرا� انجام شدە به عنوان باال 

 داد.)  �شان 
عر�ف (*کمک    اتهامات معمول و  از  ٪100     آن   بیهو�ش و ادارە 

از حدا��� جرا�   ٪20ه��نه محاسبه شدە است:  
برای عمل جرا� انجام شدە به عنوان 

 داد.)  باال �شان 

ه��نه های معمول و  از 100٪             
عر�ف (*کمک ه��نه محاسبه شدە  

از حدا��� جرا� برای   ٪25:  است 
عمل جرا� انجام شدە به عنوان باال 

 داد.)  �شان 
   ��ایی 

 آن   هر روز �س از 40روز اول / $  60$ آن   هر روز �س از 25روز اول / $  40$ روز)   (محدود به �ک بازد�د در  بازد�د پزشک ��ایی : 
 دالر  600حدا���  دالر  200حدا���  : اشعه ا�کس ��ایی 

 دالر  600حدا���  دالر  300حدا���  ام آر آی)   (� یت اسکن، خدمات تص����رداری �شخ�� ��ایی : 
:  آزما�شگاە  دالر  300حدا���  دالر  50حدا���  ��ایی

 : �وترایپ ��ایی ف ؛  ف�ی ;  ماساژ  ; diathermy   دستکاری؛   ;microthermy(محدود به �ک بازد�د در روز. شامل طب سوزیف   درمایف
 و درمان مافوق صوت)  گرما;   درمان 

حدا���    5  هر روز �س از آن /  20روز اول / $  $30
 روز 

  5 هر روز �س از آن /  40روز اول / $  $60
 حدا��� روز

)  (هوا و  خدمات آمبوال�س:  ف  حدا���   دالر 800 دالر  300حدا���  زمنی
ات پزش�:  ف  دالر 140حدا���  حدا���  دالر  75 )  (شامل دستگاە های ارت��دی  اجارە تجه�ی

ش�  ف هر    10,000 :   خدمات دندان�پ در  حدا���  گ��نه دالر  ا�ر  س�است  مدت 
ش� ف دالر   200    تمد�د  شدە خ��داری شدە است.   دندان�پ

که گ��نه دندان تمد�د شدە     برای  هر دندان در صوریت 
 خ��داری  �شدە است. 

ش� 10,000 ف  دالر حدا��� در هر مدت س�است ا�ر گ��نه دندان�پ
 تمد�د شدە خ��داری شدە است. 

صوریت  که گ��نه دالر برای هر دندان در  500
 شدە خ��داری �شدە است.   دندان تمد�د

 دالر  200حدا���  حدا���  دالر  75 تج��زی:   داروهای 
 دالر  400حدا���  دالر  200حدا���  مشاور: 

های تما� �ا شنوایی   ف  عر�ف   از اتهامات  معمول و ٪100 عر�ف   از اتهامات  معمول و ٪100 :   جا�گ��یف عینک  چشم، ل�ف

 حادثه پتوست فقط س�است اين �ه  

کت  پوشش ب�مه ا�االت متحدە توسط         منوط  به محروم�ت ها و محدود�ت ها   پوشش           شدە است.  و همکاران نوشته ، BACC-001-0909 تحت فرم س�است گرو� شمارە �ی  AXIS ب�مه         �ش
ا�ط بودن،   دس�تس       در  �کا در دس�تس نباشد. های قضایی آم�  و ممکن است در تمام ا�الت ها و حوزە   ،  است   های طرا� ط�ح، از جمله الزامات واجد �ش

گ
بودن محصول و و�ژ�

ف ا�الیت مح� �ا ا�االت   ا�ط  باشد.   متحدە متفاوت                  توص�ف مزا�ا، محروم�ت ها �ا محدود�ت ها ممکن است �سته به قواننی پوشش، از         و ضوابط  کامل            �ش
 شدە است.  جمله تار�ــــخ های موثر پوشش، مزا�ا، محدود�ت ها، و محروم�ت ها، در س�است ب�ان 

ان مزا�ای ارائه شدە �ست�گ  به ط�ح انتخاب شدە دارد؛  ف پوشش عمدە پزش� و �ا جامع پزش� را فراهم ن� کند و طرا� شدە   این    با هیچ برنامه ب�مه د�گری هماهنگ  ن�ست.  ب�مه  این     خواهد بود.  ب�مه  با  مقدار مزا�ای  انتخاب شدە  متفاوت حق   م�ی
وری   به عنوان پ�ش رو تحت حفاظت از ب�مار و قانون مراقبت مقرون به �فه ن�ست.  است به جای ب�مه های پزش� عمدە. عالوە بر این، این ب�مه حداقل مزا�ای �ف

 
 

1846-VIRGINIA-MB-ENG(02/22) 
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 حوادث  پرداخت �ک بار  برای پوشش   : انتخاب کن�د   ط�ح پوشش خود را 
 ز�ر  برای ط�ح های پوشش ذکر شدە در  --لطفا توجه داشته باش�د 

�ک فرد طول � کشد اثر در بعد از تار�ــــخ خود را تکم�ل فرم ثبت نام حوادث    موثر: پوشش پوشش تار�ــــخ              
کت و �ا تار�ــــخ موثر از س�است صادر شدە به مدرسه �ا منطقه مدرسه خود   دا�ش آموز و حق ب�مه توسط �ش

 .  را در�افت � کند 

ود را به مدت دوازدە ماە و �ا روز اول پوشش در اوا�ل تار�ــــخ به پا�ان � رسد پوشش خ                 تار�ــــخ ختم پوشش: 
دارندە س�است لغو س�است و �ا زمایف که   اجرا بودە است. تمام پوشش متوقف � شود ا�ر سال مدرسه آیندە در حال 

ا�ط در   هر تع��ف ز�ر است.   فرد متوقف � شود به �ک فرد واجد �ش
ی نخواهدپوش  پا�ان  هر  دل�� بر ادعایی که قبل از فسخ پوشش به     داشت.   ش رخ � دهد تأث�ی

دە  بدون   دە با دندان های گس�ت  دندان پزش� گس�ت
 

 ساعته  24تصادف  
ف و بعد از مدرسه. تعط�الت آخر هفته، تعط�الت و تمام تا�ستان از جمله مدرسه . ورزش های تحت حما�ت    شبانه روز . قبل، حنی تا�ستایف

ستان  مدرسه و فوق برنامه به استثنای فوتبال دب�ی
ف    گ��نه پاینی

 باال  گ��نه
$92.00 
$136.00 

ف   گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$82.00 
$126.00 

)  ساعته (تنها پوشش    24حادثه   تا�ستایف
ف روز �س از پا�ان سال مدرسه آغاز � شود. تا�ستان   ف روز سال    تا�ستان از اولنی اولنی

 مدرسه ای آیندە به پا�ان � رسد. 
ف   گ��نه پاینی

 باال  گ��نه
$31.00 
$44.00 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$21.00 
$34.00 

 مدرسه  تصادف در 
. مدرسه تحت حما�ت و  مستق�م و یب وقفه به و از کالس های خان�گ و برنامه ر�زی شدە  سفر   حا� که مدرسه در جلسه است. در طول دورە مدرسه به طور منظم،  در محل مدرسه در 

ستان. سفر به و از مدرسه حما�ت و   نظارت فعال�ت ها و �ا ورزش به استثنای فوتبال دب�ی
 است.   �له نقل�ه تای�د شدە مدرسه مبله و �ا وس  �ک   فعال�ت های نظارت شدە و �ا ورزش در حا� که در

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$29.00 
$37.00 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$20.00 
$28.00 

فش� تمد�د شدە (فقط   تصادف)  دندان�پ
ش �افته  -  24پوشش تکم�� به دا�ش آموزان با در مدرسه ،  شدە است.   موثر و حوادث تنها گ��نه پوشش انتخابمحدود به تحت پوشش س�است فرد تار�ــــخ  --ساعت و �ا پوشش فوتبال گس�ت

 به حدا��� حدمعقول  Ch٪ از ارگ های 80جا�گ��ن پوشش استاندارد دندان با پوشش  
 آس�ب دالر برای هر  10,000

  

ستان فوتبال   دب�ی
 مشورت کن�د.   دستورالعمل ثبت نام با بخش ورز�ش خود برای  بازی �ا تم��ن فوتبال به طور منظم برنامه ر�زی شدە. 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$145.00 
$221.00 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$136.00 
$212.00 

ستان ( تنها   بهار)  فوتبال دب�ی
کت � کنند و در حال حا�ف تحت پوشش فوتبال ب�مه �شدە  ستان  ا�الیت شما  فصل  اند. برای باز�کنان جد�دی که در تم��نات  بهاری �ش تع��ف   های ورز�ش توسط انجمن ورز�ش دب�ی

 شدە است. 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$64.00 
$94.00 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$55.00 
$84.00 

ستان فوتبال و تصادف در مدرسه  (تمام دو و م�دایف را پوشش ف  � دهد) دب�ی   گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$174.00 
$258.00 

ف    گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$156.00 
$240.00 

ستان و تصادف   ف  � دهد) ساعته  (تمام دو و م�دایف را پوشش   24فوتبال دب�ی   گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$237.00 
$357.00 

ف   گ��نه پاینی
 باال  گ��نه

$218.00 
$338.00 

 

 شما  در�ارە پوشش 
ا�ط: دا�ش   .1          آموزان دارندە س�است که ثبت نام و افراد واجد �ش

سهم حق ب�مه مورد ن�از برای پوشش انتخاب  
ا�ط  هستند. �سته به   تحت س�است شدە افراد واجد �ش

پوشش ممکن است �س از           پوشش انتخاب شدە،
ف سال های مدرسه ادامه   فارغ التحص�� و بنی

مدرسه        �ابد مگر اینکه فرد در �ک منطقه 
 کند.   متفاوت ثبت نام

ارشد در  فا�ل با منطقه مدرسه است    کارشنا�    س�است  .2
 پوشش دا�شجویی    �ک س�است غ�ی تجد�د پذیر است.   و

  و ن�از به دا�ش آموز به  انتخاب شدە است غ�ی تجد�د پذیر است
 ثبت نام مجدد در هر سال  مدرسه. 

 این �ک س�است سود محدود  است.  .3
شود برای   موثر : ب�مه موثر �  پوشش تار�ــــخ      .4

�ک دا�ش آموز که ثبت نام � کند و 
باعث � شود سهم حق ب�مه مورد ن�از در  

 تار�ــــخ های ز�ر :  آخ��ن 
a.  ؛   تار�ــــخ موثر س�است 
b.  کت در�افت فرم ثبت نام دا�ش آموز تکم�ل    تار�ــــخ �ش

 ن�از است.  شدە و پرداخت حق ب�مه مورد 
ا�ط موثر  �ــــخ  س�است  قبل از تار   در هیچ صورت ب�مه برای فرد واجد �ش

 شد.   موثر تبد�ل خواهد
  در اوا�ل   تار�ــــخ :    تار�ــــخ فسخ : پوشش به پا�ان � رسد        پوشش   .5

ا�ط  او د�گر   واجد �ش

 در:   ثبت نام آنالین 
Www  .  دا�ش آموز ب�مهkk.com 

 شدە.  �ا از ط��ق �ست با استفادە از فرم ثبت نام پیوست 
 کن�د.   فرم ثبت نام را کامل و جدا   .1
 محور   چک �ا پول سفارش قابل پرداخت به   .2

کت ب�مه . پول نقد نفرست. این   کت  �ش مسئول پرداخت   �ش
 نقدی  ن�ست. 

 بن��س�د.  نام فرزندتان را روی چک �ا سفارش پول تان .3
 به:   ا�م�ل تکم�ل فرم ثبت نام با پرداخت .4

 ،    K&Kگروە ب�مه 
 ۲۳۳۸  جعبه یپ او 

Fort Wayne, IN 46801-2338 
چک لغو شدە شما، صورتحساب کارت اعتباری، �ا پول سفارش �  .5

 باشد.  پرداخت شماتواند رس�د و تای�د  
های فردی    این بروشور را برای مرجع آیندە نگه دار�د. س�است .6

 برای  شما فرستادە  نخواهد شد. 

 ح��م خصو� س�است حفظ 
      ما � دان�م که ح��م خصو� شما برای شما مهم است و ما 

     تالش � کن�م تا از محرمانه بودن غ�ی عمو� 
 شما محافظت کن�م 

اطالعات شخ�ی . ما هیچ گونه اطالعات شخ� غ�ی عمو� در مورد 
�ان ما  و �ا سابق فاش ن� مش�ت

�ان به هر ک�، به جز به عنوان مجاز و �ا مورد ن�از توسط قانون  مش�ت
ون��    است. ما معتقد�م که ما حفظ پادمان های ��، ال��ت ف ف�ی

 ای مناسب برای اطمینان از  و رو�ه 
 شما.   امن�ت اطالعات  شخ� غ�ی عمو�  

 

 شدە توسط:   ادارە 
K&K Insurance Group, P.O.  2338   جعبه  ،

 2338-46801و�ن، در    فورت 

تار��ف که س�است مدرسه به  ساله �ا  1شخص، پا�ان مدت پوشش  
س�است  پوشش متوقف � شود ا�ر دارندە  تمام  پا�ان �  رسد. 
� شود واجد   �ا زمایف که فرد متوقف  لغو س�است و
ا�ط است.    �ک  هر دل��  بر ادعای             پوشش به  فسخ     �ش

حادثه تحت پوشش که قبل از تار�ــــخ فسخ رخ  
ی نخواهد داشت.   � دهد   تاث�ی

طول سال   اواخر ثبت نام : پوشش  ممکن است در هر زمان در  .6
فردی      مدرسه خ��داری شدە است. هیچ کاهش حق ب�مه برای هر

 که در اواخر سال ثبت نام وجود  دارد. 
س�است لغو نخواهد   پوشش شما تحت       لغو:              .7

شد، و بر این اساس، حق ب�مه ممکن است  
کت با    �س از پذیرش توسط   ز�رداخت  ن� شود. �ش

✁ CuL  کارتouL   وreLain را   برای سوابق خود 
 دا�شجویی   کارت ب�مه 

 
  نام دا�شجو ا�ر حق ب�مه 

 پرداخت شدە است، دا�ش آموزی که نامش ظاهر � شود 
 است:   در باال تحت  �ک س�است صادر شدە  به ب�مه شدە

 
  مدرسه منطقه: تصادف 

 ساعته (تا�ستان تنها پوشش)   24□  ساعته  24تنها پوشش: □  
 دندان   ) □ تمد�د  بهار تنها در مدرسه □ فوتبال □ ( □ 

  پرداخت: تار�ــــخ    شدە: مبلغ پرداخت    #   پرداخت شدە توسط چک 
  س�است # نوشته 

کت ب�مه  محور   شدە توسط : �ش
Claims Questions: K&K Insurance Group, Inc . 

1712 Magnavox Way • Fort Wayne, IN 46801 • 800-237-2917 

http://www.studentinsurance-kk.com/
http://www.studentinsurance-kk.com/


 های رایج  محروم�ت 
ز�ر پرداخت ن� شود مگر اینکه پوشش به طور خاص با نام در بخش   از �ا نتایج از هر �ک از موارد   آن، نا�ش عالوە بر هر گونه سود و �ا پوشش محروم�ت خاص، مزا�ای برای هر گونه از دست دادن که به طور مستق�م �ا غ�ی مستق�م، در کل �ا بخ�ش از 

ا�ط بخش پوشش ارائه شدە است  ح مزا�ای و �ا �ش  :                �ش
، و �ا هر گونه تالش در حا� که .1 عاقل و �ا   عمدا خود تحم�ل آس�ب، خودک�ش

 دیوانه؛ 
 ؛   کم�سیون و �ا تالش برای  ارتکاب جرم و �ا حمله .2
؛   کم�سیون �ا مشارکت  فعال در  �ک شورش  .3 ف  �ا رستاخ�ی
اعالم �ا اعالم �شدە جنگ و �ا عمل جنگ و �ا هر گونه عمل اعالم شدە و �ا اعالم   .4

 س�است ارائه شدە؛   �شدە جنگ مگر اینکه به طور خاص توسط این 
پرواز در، شبانه روزی و �ا روشنایی از �ک هواپ�ما، به جز به عنوان �ک   .5

کت هواپ�مایی تجاری به طورمسافر در   منظم برنامه ر�زی شدە؛   �ک �ش
ل   هواپ�ما نی��ورکمتعلق به، اجارە  در   سفر        .6 ادارە و �ا کن�ت

و �ا هر �ک از  ، Policyholderشدە توسط  
کت های تابعه   آن   و �ا وا�سته به آن است.  �ش

ل" توسط س�است دارندە ا�ر هواپ�ما مم کن است  هواپ�ما تل�ت خواهد شد "کن�ت
د به عنوان          مورد استفادە قرار  برای  ب�ش�ت   دارندە ما�ل   س�است   گ�ی

 ؛   روز در هر سال  15روز مستق�م، �ا ب�ش از   10ب�ش از 
�ایی �ا و�رو� �ا درمان   .7 ، عفونت با��ت ب�ماری، ب�ماری، یب رح� بدیف �ا روایف

 پزش� �ا جرا� آن، (از جمله 
ف در معرض, �ا  ) که آ�ا  قرار گرفنت �ایی و �ا ش�م�ایی , به عوامل و�رو�, با��ت نه تصاد�ف

 و �ا غ�ی به طور مستق�م از   نتایج از دست دادن به طور مستق�م
�ایی نا�ش از برش تصاد�ف خار�ب  و �ا زخم و  درمان به جز هر گونه عفونت با��ت

 مواد غذایی آلودە;  تصاد�ف  �ا م�ف 
، دارو، سم، گاز و �ا دود، مگر اینکه تج��ز و  م�ف داوطلبانه هر گونه مواد مخدر  .8

تحت جهت پزشک و گرفته شدە         �ا گرفته شدە 
      مطابق با م�ف تج��ز شدە؛

عامل هر ن�ع وس�له نقل�ه و �ا انتقال در حا� که تحت تاث�ی ال�ل و �ا هر گونه   .9
 مواد مخدر، مواد مخدر و �ا مست د�گر

که برای آن ب�مه شدە است   هر گونه داروی تج��ز شدە  از جمله          
 �ک وس�له نقل�ه ارائه شدە است  هشدار کتیب در برابر عامل 

 تاث�ی  ال�ل تحت      �ا نقاله درحا� که آن را م�ف � کنند. 
ف وس�له نقل�ه موتوری   برای اهداف این محروم�ت، به معیف مست، به عنوان قواننی

 از دست دادن تحت پوشش رخ دادە است              از دولت که در آن 
 است؛ تع��ف شدە

ی شخص ب�مه .10    ب�مه شدە است  .   شدە   مسیت
شود مست ا�ر سطح در خون خود را  �    به طور قط� تل�ت           

 تحت  ب�ش از مقدار که در آن �ک فرد فرض � شود، 
قانون مح� که در آن تصادف رخ دادە است ، تحت تاث�ی ال�ل ا�ر عامل �ک وس�له  

ف   نقل�ه موتوری ،  بدون در نظر گرفنت
  . � دهد  این که آ�ا او در واقع عامل �ک وس�له نقل�ه موتوری، زمایف که آس�ب رخ

ممتحن پزش� دارای مجوز، گزارش مأمور         کالبد شکا�ف از �ک  گزارش 
 نظر گرفته خواهد شد    اجرای قانون، �ا موارد مشابه در 

 ؛   شدە  اثبات   مسیت فرد ب�مه

 است   تصادف  ا�ر ب�مه شدە اپراتور  �ک  موتور �ک   .11
ن�ست، مگر اینکه: () ب�مه شدە  وس�له نقل�ه و دارای مجوز اپراتور خودرو موتور معت�ب 

ندە معت�ب   دارای �ک  �ادگ�ی
 و پرورش رانندە؛  اجازە و (ب) ب�مه شدە است در�افت آموزش از مریب آموزش

 �شد�د، در طول �ک فعال�ت تحت پوشش، از آس�ب فرد ب�مه شدە قبل از .12

particip  رنج � برد در آن فعال�ت تحت پوشش 
کت �ک �سخه   شدە در�افت کند ؛ پزش� کتیب از پزشک ب�مهمگر اینکه �ش

کت در هر  گونه فعال�ت های خطرنا�، از جمله .13  ورزش   �ش
ف و �ا ن�ع مشابه چ�خ خودرو) ، واترکرافت شخ� ،  ( snowmobile ، ATVاز  تمام زمنی

 آو�زان          غوا� آسمان ، غوا� اسک��ا ، غوا� پوست ،
، چ�ت نجات پ��دن و �ا� خوردن، ا�تشاف غار، پرش   کوە نوردی؛   بان�ب

 �شخ��،   درمان پزش� �ا جرا� ، روش  .14
، �ا م�ش پزش� �ا سهل انگاری، از جمله قصور مگر اینکه در طول درمان �ک  ادارە بیهو�ش

 دهد   رخ
 �ا    آس�ب تحت پوشش;

پرداخت ن�   مزا�ای برای خدمات و �ا درمان ارائه شدە توسط هر ک� که .15
 شود: 
a.  دارندە س�است؛   استخدام و �ا حفظ شدە توسط 
b.  شخص;   زند�گ در  خانوادە ب�مه شدە 
c. ک داخ�، از هر دو فرد ب�مه شدە و �ا�   نه  عضو خانوادە فوری، از جمله �ش

 ب�مه فرد او 
 �ا   هم�؛ 

d. شدە.   شخص ب�مه 

 
 

 به طور خاص ارائه شدە است:  گرفته نخواهد شد پزش� الزم ه��نه های تحت پوشش مگر اینکه پوشش   ز�ر در نظر   مستثیف        ه��نه های     

به   .1 ن�از  مورد  ترم��  جرا�  جز  به   ، ز�بایی   آس�ب   نت�جه      عنوان جرا� 
 تحت پوشش؛ 

معاینه، از    هر گونه درمان انتخایب �ا معمول، جرا�، درمان سالمت، �ا   .2
(  جمله هر گونه خدمات، درمان لواز� که    :a ( 

کت به عنوان تجریب �ا تحق��ت تل�ت   توسط �ش
به رسم�ت شناخته �شدە و به    (ب)  � شود؛ و  

 طور ک� 
 متحدە؛   پذیرفته شدە عمل پزش� در  ا�االت

   معاینه �ا �سخه  برای، �ا خ��د ، تعم�ی و �ا .3
، ارت��دی  جا�گ��یف  صند� چرخدار، ب��س ، لوازم  خان�گ

 تعار�ف:   تصادف تنها 
 تصاد�ف است:  آس�ب تحت پوشش به معیف  آس�ب بدیف 

�ک فرد ب�مه شدە به عنوان �ک     که توسط              .1
نت�جه مستق�م از �ک حادثه ناخواسته، پ�ش  

بییف �شدە تحت پوشش است که خار�ب به بدن  
پا�دار است و رخ � دهد که در حا� که پوشش  

  فرد مجروح  
 است;   تحت س�است در حال اجرا

از �ک حادثه تحت   د�گرکه نتایج به طور مستق�م و مستقل از تمام علل  .2
 پوشش; و 

کت .3 ف  فردی در �ک تحت پوشش �ش  � کند  که در حا� رخ � دهد که چننی
  تمام  شود.   فعال�ت. آس�ب  تحت پوشش با�د از ط��ق راە های تصاد�ف ا�جاد �

ب�مه شدە در هر �ک از تصادف تحت    آس�ب های واردە توسط �ک فرد 
ا�ط   مرتبط و عود کنندە   پوشش، از جمله �ش

 شدە است.   عالئم این آس�ب ها ، �ک آس�ب واحد در نظر گرفته

 ارتز؛   ب��س، �ا دستگاە های

،        درمان در هر ادارە کهنه کار، فدرال، .4 و �ا �سه�الت ا�الیت
 قانویف برای پرداخت وجود دارد؛  مگر اینکه �ک تعهد 

خدمات �ا درمان ارائه شدە توسط افرادی که به طور معمول برای خدمات خود   .5
 تعهد قانویف وجود داشته باشد   ه��نه ن� کنند، مگر اینکه

 پرداخت؛ 

 و حنجرە;  و �ا جا�گ��یف اندام های مصنو� موجود, چشم  تعم�ی    .6
 
 
 
 
منتظرە، خاص و نا�هایف است که   ، غ�ی : به معنای �ک رو�داد نا�هایف اتفا�ت تصادف �ا 
به طور اتفا�ت در زمان و مکان قابل شناسایی رخ � دهد در حا� که ب�مه شدە تحت  

د   .   این س�است تحت پوشش قرار � گ�ی
 

ه��نه هایی است که در واقع توسط   تحت پوشش: به معیف   ه��نه های         
 از �ک ب�مه شدە برای درمان، خدمات و لوازم 

گ
شدە    متحمل �ا به نمایند�

 است 
تار�ــــخ متحمل,   تحت پوشش این س�است. ه��نه  تحت پوشش تل�ت � شود در درمان 

 باعث افزا�ش به  خدمات و �ا عرضه است که 
 آمدە است.   ه��نه �ا ه��نه  ، ارائه  شد و �ا به دست

درمان آس�ب نا�ش از �ک وضع�ت است که فرد ب�مه شدە � دا�ست وجود دارد در   .7
 پوشش, مگر اینکه �ک تصادف تحت  o f  تار�ــــخ

کت �ک آزادی پزش� کتیب از پزشک خود   است.   در�افت کردە این �ش
کت برای ب�مه در    شدە   هیچ صورت  کل پرداخت های  �ش

 دادە شدە در برنامه  مزا�ای.  فرد ب�ش از حدا��� کل برای تمام مزا�ای پزش� تصادف �شان 
محروم�ت های   محروم�ت های د�گری که در مورد این سود اعمال � شوند در بخش 

ک هستند.   مش�ت
 
 

 :  معیف خدمات پزش� است کهپزش� الزم: به  
برای �شخ�ص، درمان و �ا مراقبت از آس�ب تحت پوشش که برای آن تج��ز و  .1

وری  است؛  �ا انجام �ف
 و    با استانداردهای به طور ک� پذیرفته شدە از عمل پزش�؛ .2
او   توسط پزشک دستور دادە � شود و تحت مراقبت، نظارت و �ا دستور .3

 انجام � شود. 

 

 مزا�ای:   تکه تکه شدن  و   مرگ  تصاد�ف 
 

 دهد.   روز از حادثه تحت پوشش رخ � 365از دست دادن تحت پوشش با�د  در عرض 
دالر خواهد شد برای تمام تلفات تحت پوشش پرداخت � شود ،   500،000نه ب�ش از حد مجم�ع 

 برد  پوشش توسط تمام ب�مه رنج � حوادث تحت پوشش و آس�ب های تحت 
 دهد   افراد در نت�جه هر   �ک از تصادف تحت پوشش است که در ز�ر �� از رخ �

ا�ط پوشش. این  حد مجم�ع تنها �ک بار قابل پرداخت است، با�د ط پوشش      �ش ب�ش از �ک �ش
ی پرداخت خواهد کرد.  شود،     اعمال �   ما مقدار  ب�ش�ت

   این  مبالغ  پرداخت شدە به  لغ  اجازە ن�  دهد تمام ب�مهاین مب    ا�ر    
س�است در غ�ی این صورت فراهم � کند، مقدار پرداخت خواهد شد �سبت از دست دادن ب�مه شدە به  

ب در حد تجمیع  .   مجم�ع تمام ز�ان، �ف

 سود مقدار تحت پوشش  از دست دادن
 دالر  10,000 زند�گ   از دست دادن 

 دالر  10,000 پا   از دست دادن دو �ا چند دست �ا  
 دالر  10,000 چشم   بینایی هر دو از دست دادن 

 دالر  10,000 گوش)  از دست دادن گفتار و شنوایی (در هر دو
 دالر  10,000 چشم   از دست دادن �ک دست �ا پا  و بینایی در �ک 

 دالر 5000 پا   از دست دادن �ک دست �ا 
 دالر 5000 چشم   از دست دادن بینایی در �ک

 دالر 5000 گفتار  از دست دادن 
 دالر 5000 دو گوش)  دست دادن شنوایی ( در هراز 

 2,500$ گوش   از دست دادن شنوایی در �ک
 2,500$ دست   از دست  دادن انگشت  شست و انگشت اشارە از همان

  
ف در معرض  شامل و ناپد�د شدن   قرار گرفنت

 



 ) 2023-2022فرم ثبت نام حوادث دا�شجویی  (سال مدرسه  

دا�ش آموزان ب�مه . www  ثبت نام آنالین برای خدمات ��ع�ت  در 
kk.comkk.com/-http://www.studentinsurance 

 فرم   �ا کامل و ا�م�ل این  
 

      خانواد�گ دا�ش آموز: نام خانواد�گ دا�ش آموز: نام م�ایف دا�ش آموز نام 

      

    :      

       

   آدرس خ�ابان        تار�ــــخ تولد:  

:        

     شهر: ا�الت: ز�پ: نام منطقه مدرسه (مورد ن�از  

ستان/باال   مدرسه راهنمایی   □   د�ستان /  مهد کودک  □  K/Headstart قبل از  : □ نام مدرسه: سطح نمرات  ):   □ دب�ی

  تار�ــــخ:     امضای والدین �ا ��رست: 

  شمارە تلفن:   آدرس ا�م�ل: 

  کن�د:   انتخاب شما را برر� — گ��نه های ط�ح ب�مه دا�شجویی  
 

ف   گ��نه های پوشش تصادف تنها ط�ح  باال  گ��نه پاینی
ش�  24 ف  136.00$  □  92.00$  □  تمد�د شدە  ساعته، با دندان�پ
ش� 24 ف  126.00$  □  82.00$  □  تمد�د شدە  ساعت، بدون دندان�پ
24-HOUR, Summer Only, with Extended Dental  □  $31.00  □  $44.00 
24-HOUR, Summer Only, without Extended Dental  □  $21.00  □  $34.00 

AT-SCHOOL, with Extended Dental  □  $29.00  □  $37.00 
AT-SCHOOL, without Extended Dental  □  $20.00  □  $28.00 

ش�  ف ستان ، سال کامل ، با دندان�پ  221.00$  □  145.00$  □  تمد�د شدە  فوتبال دب�ی
ش�  ف ستان ، سال  کامل، بدون دندان�پ  212.00$  □  136.00$  □  تمد�د شدە  فوتبال دب�ی

ستان فوتبال  ، بهار    ش� تمد�د شدەدب�ی ف  94.00$  □  64.00$  □  جد�د  برای باز�کنان   تنها، با دندان�پ
ش� تمد�د شدە  ف ستان فوتبال ، بهار تنها ، بدون دندان�پ  84.00$  □  55.00$  □  جد�د  برای باز�کنان    دب�ی

دە را پوشش � دهد ش� گس�ت ف ستان فوتبال و در مدرسه  ، با دندان�پ  258.00$  □  174.00$  □  م�دایف   تمام دو و   دب�ی

ستان فوتبال    ش� را پوشش � دهد   دب�ی ف ش دندان�پ  240.00$  □  156.00$  □  م�دایف   تمام دو و  و در مدرسه، بدون گس�ت

ستان فوتبال    ش�  ساعت، با 24و     دب�ی ف دە  را پوشش  دندان�پ  357.00$  □  237.00$  □  م�دایف   � دهد تمام دو و  گس�ت

ستان و     ش� را  تمد�د  ساعته، بدون   24فوتبال دب�ی ف  338.00$  □  218.00$  □  م�دایف   تمام دو و    دهد   پوشش �  دندان�پ

کت ب�مه محور.  پول نقد   آ�ا  ، سفارشات  پول، و �ا کارت های اعتباری پذیرفته شدە است.  چک  برر� محصور کردن کل پرداخت قابل پرداخت به: �ش
 ارسال ن� 
  $   کل محصور: 

 بعدی  هشدار  تقلب در صفحه   --مشاهدە اطالع�ه مهم 

 2338-46801، فورت و�ن، در  2338   جعبه  .P.Oب�مه گروە,   K&K  ا�م�ل این فرم تکم�ل شدە  با پرداخت به: 

http://www.studentinsurance-kk.com/
http://www.studentinsurance-kk.com/
http://www.studentinsurance-kk.com/


 بخش تنها در صوریت که  ما�ل به پرداخت با  کارت اعتباری   این   تکم�ل 
 شود   نام کامل آن را به عنوان آن را بر روی کارت ظاهر � 

 : :   من:   نام و نام خانواد�گ   نام خانواد�گ
 (ا�ر متفاوت از باال )  آدرس صورتحساب 

  # آپارتمان     # آدرس   خ�ابان 
 

  ز�پ:   :   شهر: ا�الت

 ■■■   سال:   ■■  تار�ــــخ انقضا : ماە:  ■■■■ ■   ■■■■   کارت:       شمارە  

  کارت:   امضای دارندە
کت باز�رداخت صادر ن�  کند و نه مسئول�ت پرداخت  نقدی را � پذیرد.   کرد.)  ، ب�مه را باطل خواهد هر دل��  (رد چک �ا کارت اعتباری توسط  بانک به     �ش

BACC-004-0909 



 تقلب     هشدار  --  اخطار مهم 
 

�انا، رود       • ف ا�لینوی، لوئ�ی به طور ک�، و به طور خاص برای سا�نان آرکانزاس، 
ف �ا تقلیب برای    :         آ�لند و و�رجین�ای غریب   هر ک� که آ�اهانه ادعای دروغنی

برنامه   نادرسیت را در �ک  اطالعات  آ�اهانه  �ا  ارائه دهد  �ا سود  ر  پرداخت �ف
 گناهکار است و ممکن است مشمول  درخواسیت برای ب�مه ارائه دهد، به جر�

 .    ج��مه و حبس در زندان شود 
 

هر ک� که آ�اهانه ارائه ادعای نادرست و �ا   آالباما :          سا�نان             برای      •
  آ�اهانه ارائه  اطالعات نادرست در   جع� برای پرداخت از دست دادن و �ا سود و �ا  

جرم جرم  به  ب�مه  برای  درخواست  ج��مه    �ک  مشمول  است  ممکن  و  است 
 آن باشد. های بازگرداندن و حبس در زندان، و �ا هر ترکییب از 

 
ارائهسا�نان کلرادو                 برای         • نادرست،    :  اطالعات  �ا  آ�اهانه حقایق 

برای   �ا تالش  دادن  به منظور ف��ب  ب�مه  کت  �ا گمراە کنندە به �ک �ش ناقص 
قانو کت غ�ی ها ممکن است شامل حبس، ج��مه    مجازات    .   یف است  ف��ب دادن �ش

باشد.     ب�مه، و خسارت های مدیف  انکار  �ا    نقدی،  ب�مه  کت  عامل �ک               هر �ش
mpany            ا گمراە� و  ناقص،  نادرست،  ارائه حقایق  آ�اهانه  ب�مه که  کت  �ش

دادن و �ا  کنندە و �ا اطالعات را به دارندە س�است و �ا مد� به منظور ف��ب  
�ا     و    تالش برای ف��ب دادن دارندە س�است و �ا مد� با توجه به حل و فصل  

به بخش کلرادو از ب�مه در بخش سازمان های    جایزە قابل پرداخت از درآمد ب�مه با�د  
 نظاریت گزارش شدە است. 

 
�ا گمراە    :   هشدار    :    کلمب�ا    سا�نان منطقه         برای      • نادرست  اطالعات  ارائه 

کنندە به �ک ب�مه گر برای ژست خالص ف��ب دادن ب�مه گر �ا هر فرد د�گری  
این، �ک ب�مه گر �  بر    عالوە    ها شامل حبس و/�ا ج��مه نقدی است.   مجازات    است.   جرم  

ب�مه را در صوریت که اطالعات نادرست م��وط به �ک ادعا توسط    تواند مزا�ای
 ارائه شدە بود، انکار کند.  متقا�ف 

 
هر ک� که آ�اهانه و با قصد آس�ب، ف��ب، و �ا ف��ب    :    فلور�دا    برای سا�نان   •

هر گونه   حاوی  برنامه  �ک  �ا  و  ادعا  از  دولت  ب�مه گر  های  فا�ل  هر گونه 
�ا گمراە کنندە به جرم درجه سوم گناهکار است  نادرست، ناقص، و      اطالعات 

 .     
 

کت    :       کنتا�    برای سا�نان    • هر ک� که آ�اهانه و با قصد ف��ب دادن هر �ش
ب�مه حاوی هر گونه اطالعات   برای  د�گر فا�ل های درخواست  �ا فرد  و  ب�مه 
مادی نادرست و �ا پنهان، به منظور گمراە کنندە، اطالعات م��وط به هر مادە  

 .      م است واقع�ت آن را مرتکب �ک عمل ب�مه جع�، که �ک جر 
 

ف    برای سا�نان       • ارائه آ�اهانه اطالعات نادرست،    :    ماین ای، تن� و واشینگنت
کت جرم   کت ب�مه به منظور ف��ب دادن این �ش ناقص �ا گمراە کنندە به �ک �ش

 ج��مه نقدی و انکار مزا�ای ب�مه ای است.  . مجازات ها شامل حبس،          است 
 

هر ک� که آ�اهانه و با و�له ارائه ادعای نادرست و �ا جع� برای     :    اورگان    سا�نانبرای      •
پرداخت از دست دادن و �ا سود و �ا که آ�اهانه و �ا با و�له ارائه اطالعات نادرست در �ک برنامه  

 برای ب�مه ممکن است به جرم و ممکن است منوط به  ج��مه و حبس در  زندان. 

ف �ا تقلیب    م��لند              برای سا�نان           • :  هر ک� که آ�اهانه �ا با وس�لت ادعای دروغنی
ر �ا سود ارائه دهد �ا آ�اهانه �ا با وس�له اطالعات نادرسیت را در �ک درخواست   برای پرداخت �ف

 ندان. ب�مه ارائه دهد، به جر� گناهکار است و ممکن است مشمول ج��مه شود و  حبس در  ز 
 

که شامل هر گونه اطالعات نادرست    y�ک فرد    نیوجر�:            برای سا�نان        •
های   مجازات  به  منوط  نامه  ب�مه  برای  درخواست  مورد  در  �ا گمراە کنندە 

 مدیف است.  ک�فری و 
 

ک� که آ�اهانه ارائه ادعای نادرست و �ا جع�    : هر   نیومک��کو         برای سا�نان   •
برای پرداخت از دست دادن �ا سود و �ا آ�اهانه ارائه اطالعات نادرست در �ک  
و   به ج��مه های مدیف  از جرم و ممکن است  ب�مه گناهکار است  برنامه برای 

 .   مجازات های جنایی 
 

هانه و با قصد ف��ب دادن هر  هر ک� که آ�ا   سا�نان نی��ورک   :                  برای   •
کت   و �ا فرد د�گر فا�ل های درخواست برای ب�مه و �ا ب�ان�ه ای      insurance  �ش

اطالعات، و �ا پنهان به منظور گمراە    نادرست         از ادعا حاوی هر گونه مادی  
عمل   �ک  آن، مرتکب  در  واقع�ت  مواد  به هر گونه  م��وط  اطالعات  کنندە، 

جر  ، که  تقلیب پنج  ب�مه  از  ب�ش  به  مدیف  مجازات  به  با�د  ف  و همچننی است،  م 
 .        هزار دالر و ارزش اعالم شدە از ادعا برای هر نقض از جمله 

 
ف اینکه تقلب عل�ه      برای سا�نان اوهایو: هر   • ک� که با قصد ف��ب دادن �ا دا�سنت

ادعایی  ب�مه گر را �سه�ل � کند، درخواست �ا پروندە هایی را ارائه � دهد که  
ف �ا ف��بندە دارد،   از تقلب ب�مه است.  g uiltyحاوی �ک ب�ان�ه دروغنی

 
و با قصد آس�ب،    ،   هر ک� که آ�اهانه    :   هشدار    :          اوکالهما    برای سا�نان    •

ف��ب و �ا ف��ب هر ب�مه گر، باعث � شود هر گونه ادعا برای درآمد حاصل از  
به جرم   �ا گمراە کنندە  و  ناقص  نادرست،  اطالعات  نامه حاوی هر گونه  ب�مه 

 .  است 
 

کت ب�مه و    برای سا�نان پنس�لوان�ا: هر  • ک� که آ�اهانه و با قصد ف��ب دادن هر �ش
های درخواست برای ب�مه و �ا ب�ان�ه ای از ادعا حاوی هر    �ا شخص د�گر فا�ل 

اطالعات   منظور گمراە کنندە،  به  پنهان  �ا  و  نادرست  مادی  اطالعات  گونه 
م��وط به هر گونه مواد واقع�ت در آن مرتکب �ک عمل ب�مه جع�، که �ک  

ف فرد به   . مجازات های غ�ی عمدی و مدیف است  crجرم است و افراد چننی
 

ف �ا تقلیب برای            تگزاس: هر   برای سا�نان           • فردی که آ�اهانه ادعای دروغنی
ر ارائه دهد، به جر� گناهکار است و ممکن است مشمول ج��مه   پرداخت �ف

 .   و حبس در زندان ا�الیت شود 
 

ف اینکه              :     و�رجین�ا    برای سا�نان    • هر ک� که با قصد ف��ب دادن �ا دا�سنت
عل�ه ب�مه گر را �سه�ل � کند، درخواست �ا پروندە هایی را ارائه � دهد   تقلب

که �ک ب�ان�ه نادرست �ا ف��بندە است، ممکن است قانون ا�الیت را نقض کردە  
 .  باشد 

 
 
 

 ]   0221[ محور تقلب 
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