Các Tài Nguyên Về Cân Bằng

EAP Giải Quyết
Các Vấn Đề
Miễn phí. Nhanh chóng. Bảo mật.

Tư vấn và các công cụ dành cho cuộc sống công việc
để làm cho cuộc sống tươi sáng hơn.
EAP (Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên) giúp bạn giải quyết riêng
tư các vấn đề có thể ảnh hưởng công việc, gia đình và cuộc sống
của bạn. Các dịch vụ EAP được cung cấp MIỄN PHÍ cho bạn,
những người phụ thuộc, và tất cả thành viên gia đình của bạn.
Các dịch vụ EAP luôn được bảo mật và được thực hiện bởi các
chuyên gia.

Tư Vấn Bảo Mật
Đường Dây Can Thiệp Khủng Hoảng 24 giờ – bạn hoặc thành
viên gia đình đang gặp khủng hoảng được gọi miễn phí.
Tư Vấn Trực Tiếp – lên đến 5 buổi tư vấn trực tiếp đối với mỗi vấn
đề mới. Chỉ cần gọi điện hẹn gặp các tư vấn viên có năng lực tại
địa phương, họ có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề khác nhau
như gia đình, nuôi con, mối quan hệ, căng thẳng, lo âu và các
thách thức khác.

Huấn Luyện Sức Khỏe – sẵn sàng hỗ trợ những
Work-Life Tools
thay đổi tích cực như giảm cân, tập thể dục nhiều
hơn, giảm căng thẳng và cải thiện cuộc sống theo
những cách khác; huấn luyện là miễn phí, riêng tư
và có sẵn qua email hoặc điện thoại.
Dịch Vụ Pháp Lý – tiếp cận dịch vụ tư vấn miễn phí
trong nửa giờ, qua điện thoại hoặc trực tiếp đối với
bất kỳ vấn đề nào không liên quan đến công việc,
sau đó được giảm 25% phí luật sư.
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.

Tư Vấn Trực Tuyến – truy cập tiện lợi các dịch vụ tư vấn của các tư
vấn viên có giấy phép thông qua RBH eAccess tại MyRBH.com. Tư
vấn trực tuyến là cách rất hay để nhận tư vấn ban đầu hoặc để
được hỗ trợ ngay khi thời gian có hạn.

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.

MyRBH.com

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.

Tại MyRBH.com, bạn có thể truy cập tin tức về sức khoẻ hiện tại,
công cụ cho việc nuôi dạy con cái, các chủ đề về sức khoẻ, tài
nguyên sức khỏe, máy tính tài chính, các hình thức pháp lý và trên
50 lớp học trực tuyến.

Ăn trưa và Hội Thảo Qua Web
Hội thảo qua web miễn phí cho nhân viên được tổ chức mỗi
tháng. Truy cập MyRBH.com để biết thêm thông tin hoặc đăng
ký. Có thể truy cập các hội thảo đã được lưu trữ thông qua kênh
YouTube của RBH.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ EAP của bạn, hãy
gọi 866.750.1327, hoặc truy cập MyRBH.com.
Khi bạn truy cập MyRBH.com, hãy sử dụng
cùng mã truy cập vào Personal Advantage

Mã Truy Cập MyRBH:
MyRBH.com | 866.750.1327
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