
EAP có thể giúp đỡ với hầu hết mọi vấn đề
Lợi ích EAP có sẵn cho tất cả nhân viên và gia đình KHÔNG CÓ CHI PHÍ 
cho bạn. Trợ giúp chỉ là một cuộc gọi điện thoại xa. EAP cung cấp tư vấn, 
hỗ trợ bí mật và giải pháp thiết thực cho các vấn đề thực tế. Bạn có thể 
truy cập những dịch vụ bí mật bằng cách gọi số điện thoại miễn phí và nói 
chuyện với một chuyên gia tư vấn.

Dịch vụ EAP cho nhân viên và gia đình

EAP và dịch vụ đời    
sống công việc
Tổng quan về nhân viên

Cuộc sống mang đến cho chúng ta những thách thức trong công việc và ở 
nhà mỗi ngày. Bạn không phải đối mặt với những thử thách một mình.

Tư vấn truy               
cập và thông              
tin lợi ích 

Gọi: 866-750-1327

Trang mạng: 
ibhsolutions.com/members 
• Nhấp vào biểu tượng RBH
• Nhập mã truy cập của bạn:  

OHWBT 
• Nhấp vào nút lợi ích của tôi
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Dường dây can thiệp khủng hoảng 
24 giờ: 
Bạn hoặc thành viên gia đình đang 
gặp khủng hoảng được gọi miễn phí. 

Nhóm hỗ trợ ngang hàng:
Các nhóm hỗ trợ trực tuyến về 
nghiện ngập, trầm cảm, lưỡng 
cực và lo lắng.

Tư vấn trực tiếp:
Lên đến 5 buổi tư vấn trực tiếp, 
video hoặc điện thoại cho các vấn 
đề về mối quan hệ và gia đình, căng 
thẳng, lo lắng và những thách thức 
phổ biến khác.

Tess, AI Chat-bot: 
Chatbot 24/7 để hỗ trợ tinh                 
thần và đăng ký để tăng cường 
sức khỏe. Soạn tin “Xin chào”     
gửi tới số +1 650 825 9634                     
để bắt đầu.

Tham vấn trực tuyến: 
Truy cập thuận tiện vào các tư vấn 
trực tuyến với các tư vấn viên được 
cấp phép. An

Company



EAP của bạn cung cấp một loạt các dịch vụ cân bằng giữa công việc 
và cuộc sống để giúp bạn vượt qua nhiều thử thách
Dịch vụ tài chính: 
Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ miễn phí 
qua điện thoại lên đến 30 ngày 
đối với mỗi vấn đề tài chính mới, 
như tư vấn nợ, lập ngân sách, và 
lập kế hoạch học đại học hoặc 
nghỉ hưu.

Tư vấn hòa giải:
Yêu cầu dịch vụ tư vấn miễn phí 
đối với các vấn đề cá nhân, gia 
đình, và không liên quan đến 
công việc như ly hôn, bất đồng với 
hàng xóm, hoặc bất động sản.

Mẫu đơn pháp lý trực tuyến: 
Tạo, lưu, in và sửa đổi các mẫu 
đơn pháp lý trực tuyến bao gồm 
di chúc, hợp đồng, hợp đồng cho 
thuê và nhiều hơn nữa.  

Trợ giúp tài chính: 
30 ngày liên tục của điện thoại 
miễn phí tư vấn cho tư vấn nợ, 
ngân sách, kế hoạch học đại học/
nghỉ hưu và thuế, bao gồm giảm 
25% dịch vụ kế toán công chứng 
chuẩn bị.

Dịch vụ ngăn chặn trộm danh 
tính: 
Tiếp cận dịch vụ hỗ trợ lập quy 
trình khôi phục dữ liệu danh tính 
và thẻ tín dụng của bạn sau sự cố.

Chương trình sở hữu nhà:                      
Nhận hỗ trợ và thông tin miễn phí 
về cách lựa chọn thông minh khi 
mua nhà mới; đưa ra các quyết 
định tài chính; chuyển nhà; hoặc 
bán nhà.

Educación de salud: disponible 
para apoyar cambios positivos 
tal como perder de peso, hacer 
más ejercicio, reducir el estrés, y 
mejorar la vida de otras maneras; 
la educación es gratis, privada, y 
disponible por correo electrónico 
o por teléfono.

Chương trình lập kế hoạch đại 
học: 
Truy cập tư vấn miễn phí 15 phút 
với một chuyên gia lập kế hoạch 
đại học để hỗ trợ chuẩn bị SAT/
ACT học bổng, tài trợ, hỗ trợ tài 
chính và các trường đại học khác 
có liên quan các vấn đề tiếp theo 
là giảm 30% phí chương trình.

Để truy cập dịch 
vụ EAP, hãy gọi: 
866-750-1327

Dịch vụ EAP + hỗ trợ cho giám sát viên
Quản lý con người có thể là thách thức. Tất cả các giám sát viên đều có 
quyền truy cập nhanh vào các tư vấn điện thoại, đào tạo về EAP và các 
chủ đề quản lý như:

• Sự cố quan trọng
• Nơi làm việc không có ma túy
• Làm nhân viên giới thiệu

• Phát triển tổ chức
• Giao dục va đao tạo
• Xung đột tại nơi làm việc
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Tài nguyên trực tuyến tại ibhsolutions.com/members
ibhsolutions.com/members: 
Truy cập tài nguyên cân bằng 
cuộc sống và phúc lợi, hội                
thảo trên web hàng tháng,                
bản tin, v.v.

Ứng dụng EAP: 
Dễ dàng truy cập thông tin về EAP, 
các sự kiện sắp tới và tài nguyên 
(tìm kiếm “RBH Mobile” trong 
App Store).

Hội thảo trên web ăn trưa + tìm 
hiểu: 
Các chuyên gia trong ngành sẽ 
trình bày trực tiếp các hội thảo 
trên web dành cho nhân viên và 
giám sát hàng tháng về nhiều chủ 
đề khác nhau, sau đó là Q + A.


