
Anuman ang problema, matutulungan ka ng ICAS, isang Lyra Health Company, na bumuo ng solusyon.

Kumusta ang Iyong Buhay?
Kapag nahaharap ka sa mga hamon, makakatulong ang ICAS, isang Lyra 
Health Company. May mga nagmamalasakit na propesyonal na narito 24  
na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, 365 araw sa isang taon, upang 
tulungan ka at ang iyong mga dependent na tugunan ang mga alalahanin, 
malaki man o maliit.

• Gusto kong mas makasundo ang significant other ko.
• Paano ko tatratuhin ang isang mahirap pakitunguhang 

katrabaho?
• Nagwawala ang anak ko at hindi ko alam kung ano 

ang gagawin ko.

• Minsan nalulungkot ako at hindi ako sigurado kung 
bakit.

• Mas nag-aalala ako kaysa sa gusto ko.

• Nag-aalala ako na baka sobra-sobra ang 
pag-inom ko.

• Ano ang gagawin ko kung nagdodroga ang 
anak ko?

• Kailangan ko ng mahusay na pangangalaga sa bata 
na pasok sa iskedyul ko.

• Pinag-iisipan kong mag-ampon ng bata. Saan ako 
magsisimula?

• Malayo ang tinitirhan ng mga tumatanda kong 
magulang. Anong mga mapagkukunan ang 
magagamit upang matulungan sila?

• Gusto kong magsimula ng regular na ehersisyo.
• Paano ako magsisimulang kumain nang mas mabuti?
• Panahon na para huminto sa paninigarilyo.

• Ano ang ilang paraan ng pag-relax?
• Palaging sobrang puno ang iskedyul ko. Tulong!

• Gusto kong bumili ng bahay. Magkano ang kailangan 
ko para makapagsimula?

• Ano ang magagawa ko sa mga problema ko sa 
utang?

• Mayroon akong custody dispute.
• Paano ako makakapag-set up ng power of 

attorney para sa matandang magulang?
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Tumawag o bisitahin kami online upang makatanggap 
ng tulong ng dalubhasa sa:

Buhay Wellbeing Pamilya Trabaho

• Walang babayaran para sa mga serbisyong ibinibigay ng ICAS.
• Nag-aalok ang ICAS ng 12 libreng EAP na sesyon sa pagpapayo 

bawat tao, bawat taon.
• Ang mga serbisyo ay magagamit ng mga indibidwal na 16 na taong 

gulang pataas.

• Ang anumang impormasyong ibinabahagi mo ay kumpidensiyal, maliban 
kung ang iyong kaligtasan o ang kaligtasan ng ibang indibidwal ay nasa 
panganib.

• Upang makapagsimula, tumawag sa 1 800 1888 4827. Kung nasa ibang 
bansa ka, mangyaring tumawag sa (632) 8819 6150  upang makipag-
ugnayan sa isang consultant na sasagot sa iyong tawag at magtatanong 
sa iyo ng ilang bagay upang mas maunawaan ang uri ng suporta 
na kailangan mo. Pagkatapos nito, maililipat ka sa naaangkop na 
propesyonal. Bagama't hindi mo kailangang ibigay ang iyong pangalan, 
kakailanganin mong sabihin kung sa aling kumpanya ka nagtatrabaho.

• Para sa mga resource sa lokal na wika, i-access ang ICAS Hub sa app.icas.
health, o hanapin ang ICAS Hub sa app o sa play store. I-access 
ang ICAS Hub gamit ang passcode ng kumpanya: VMware o bumisita sa 

vmware.lyrahealth.com (para lang sa mga resource na nasa Ingles).

Libre

Kumpidensiyal

Magagamit nang 24/7/365—Magsimula na ngayon

Ang aming mga serbisyo ay:

app.icas.health
app.icas.health
vmware.lyrahealth.com



