Lợi thế
cá nhân.
Tổ chức các nhiệm vụ và giải quyết các
vấn đề sử dụng các nguồn lực làm việc
trực tuyến.
Hầu hết mọi người có thể sử dụng nhiều công cụ và hỗ trợ hơn để tổ
chức cuộc sống của mình. Bạn có thể cần thông tin về một bệnh trạng,
lập ngân sách, nuôi con, hoặc an toàn tại nhà. Sẽ khó dành ra thời gian
tìm được các thông tin tốt, hữu ích.
Trang web Personal Advantage cung cấp các công cụ và thông tin trực
tuyến giúp bảo đảm sự bình yên trong cuộc sống của bạn. Các tài
nguyên trực tuyến giúp cân bằng cuộc sống gồm có các bài viết chuyên
đề, video, đánh giá, trắc nghiệm, khóa tự học, và các nội dung khác.

Ư u Đ i ể m Cá N h ân l à n g uồ n t à i
n g uyê n t ươ n g t ác dùn g đ ể gi ú p
quý vị và gi a đì n h quý vị t ạ o n ên
k h ả n ăn g t h í ch ứn g và gi ả i đ á p c h o
t ất cả n h ữn g vấn đề n an gi ả i c ủ a
cuộc s ốn g.
Sức Khỏe Tinh Thần. Sức khỏe tinh thần là thành
phần quan trọng đóng góp vào sức khỏe thể chất
của quý vị. Phần bài học Emotional Wellbeing của
chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên và
thông tin về tất các chủ đề sức khỏe tinh thần
chính từ sự trầm cảm đến sự đau buồn.
Mối quan hệ. Trong phần học này chúng ta sẽ
thảo luận về tất cả mọi thứ từ chăm sóc và nuôi
dạy con cái đến các mối quan hệ giao tiếp cá nhân
và nuôi dưỡng bản thân.
Tài chính. Ở đây quý vị sẽ tìm thấy các máy tính,

Truy Cập Trang Web RBH
Personal Advantage

các biểu mẫu và các thông tin cần thiết khác giúp

1. Truy cập MyRBH.com
2. Chọn "Tôi là Thành viên"

như quý vị mong muốn.

quý vị trở nên có khả năng thích ứng về tài chính

Sức khỏe. Cho dù quý vị quan tâm đến một căn
bệnh hoặc bệnh trạng đặc biệt nào đó, hoặc chỉ
quan tâm đến thói quen tập thể dục mới hay

Bạn mới tham gia Personal
Advantage?

công thức nấu ăn lành mạnh, nội dung trong

1. Nhập Mã Truy Cập Của Bạn:

thông tin để giúp quý vị bắt đầu cuộc hành trình

OHWBT

phần học Health của chúng tôi có các công cụ và
sống khỏe mạnh hơn.
Pháp lý. Thông tin về các chủ đề từ nợ nần và phá

2. Chọn Tên Người Dùng, Mật Khẩu và
Mật Mã. Nhập Mã Truy Cập Của Bạn.
3. Nhấp vào hộp "Tôi đồng ý với Chính
Sách về Quyền Riêng Tư và các Điều
Khoản và Điều Kiện".
4. Nhấp vào nút Đăng Ký.

Đã Là Thành Viên

Nếu bạn đã tạo Tài Khoản RBH
Personal Advantage:
1. Nhập Tên Người Dùng và Mật
Khẩu của bạn
2. Nhấp vào nút Đăng Nhập

sản đến lập di chúc và di sản. Dễ dàng truy cập
các mẫu đơn pháp lý, tìm kiếm luật sư trong khu
vực của quý vị, hoặc tìm ra những gì quý vị cần để
chuẩn bị cho một di chúc đơn giản.
Phát Triển Bản Thân. Nâng cao kỹ năng cá nhân
hoặc chuyên môn của quý vị sẽ giúp quý vị thành
công hơn trong công việc và gia đình. Trao dồi các
kỹ năng như giao tiếp và lãnh đạo sẽ thay đổi
từng khía cạnh của cuộc đời quý vị. Tìm video, các
môn học và các bài báo giúp quý vị nâng cao khả
năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp và nhiều
thứ khác.
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