
Apa pun masalahnya, ICAS, Perusahaan Lyra Health, dapat membantu Anda menemukan solusi.

Apa yang Terjadi Dalam Hidup Anda?
Saat Anda menghadapi tantangan, ICAS, Perusahaan Lyra Health siap 
membantu Anda. Tenaga profesional yang penuh perhatian tersedia 24 jam 
sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk membantu Anda dan orang 
terdekat Anda mengatasi berbagai kekhawatiran.

• Saya ingin lebih harmonis dengan pasangan.
• Bagaimana saya menghadapi rekan kerja yang sulit?
• Anak saya membuat masalah, dan saya tidak tahu 

harus bagaimana.

• Terkadang saya merasa sedih, dan saya tidak 
tahu sebabnya.

• Saya terlalu sering khawatir.

• Saya khawatir saya mungkin terlalu banyak minum.
• Apa yang saya lakukan jika anak saya menggunakan 

narkoba?

• Saya perlu tempat penitipan anak yang cocok 
dengan jadwal saya.

• Saya mempertimbangkan untuk mengasuh anak. 
Dari mana saya mulai?

• Orang tua saya yang menua tinggal jauh dari 
saya. Sumber daya apa yang tersedia untuk 
membantu mereka?

• Saya ingin mulai rutin berolahraga.
• Bagaimana saya memulai kebiasaan makan yang 

lebih baik?
• Waktunya berhenti merokok.

• Apa saja sejumlah teknik relaksasi?
• Jadwal saya selalu padat. Tolong!

• Saya ingin membeli rumah. Berapa yang saya 
perlukan untuk memulai?

• Apa yang saya lakukan untuk mengatasi masalah 
utang saya?

• Saya sedang dalam sengketa hak asuh.
• Bagaimana saya mengatur surat kuasa untuk 

orang tua?

Hubungan

Tekanan Emosional

Kecanduan

Perawatan Anak dan Orang Tua

Kesehatan

Stres

Keuangan

Hukum

Hubungi atau kunjungi kami secara online untuk menerima 
bantuan ahli terkait:

Kehidupan Kesehatan Keluarga Pekerjaan

• Tidak ada biaya yang dikenakan untuk layanan yang disediakan 
oleh ICAS.

• ICAS menawarkan 12 sesi konseling EAP gratis per orang, per tahun.
• Layanan tersedia bagi individu berusia 16 tahun ke atas.

• Setiap informasi yang Anda bagikan akan dirahasiakan, kecuali jika 
keselamatan Anda atau keselamatan individu lain terancam.

• Untuk memulai, hubungi 0800 1321 321. Jika Anda berada di luar 
negeri, hubungi +62 81 21 123 123 untuk berbicara dengan konsultan 
yang akan menjawab panggilan Anda dan mengajukan beberapa 
pertanyaan untuk memahami jenis dukungan yang diperlukan dengan 
lebih baik. Setelahnya, Anda akan diarahkan ke profesional yang 
sesuai. Meskipun Anda tidak perlu memberikan nama Anda, Anda 
perlu menyebutkan perusahaan tempat Anda bekerja.

• Untuk mendapatkan sumber daya dalam bahasa setempat, akses 
ICAS Hub di app.icas.health, atau carilah ICAS Hub di app store atau 
play store. Akses ICAS Hub dengan kode perusahaan: VMware atau 
kunjungi vmware.lyrahealth.com (hanya untuk sumber daya 
berbahasa Inggris).

Gratis

Rahasia

Tersedia 24/7/365—Mulai hari ini

Layanan kami meliputi:

http://app.icas.health
vmware.lyrahealth.com

