
Sorun ne olursa olsun, bir Lyra Health Company olan ICAS bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Hayatınızda Neler Oluyor?
Zorluklarla karşılaştığınızda, bir Lyra Health Company olan ICAS size yardımcı 
olabilir. Bakım profesyonelleri, sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin irili 
ufaklı sorunlarını ele almanıza yardımcı olmak için yılın 365 günü, haftanın 7 günü, 
günün 24 saati hizmetinizdedir.

• Hayat arkadaşımla daha iyi geçinmek istiyorum.
• Zor bir iş arkadaşıyla nasıl başa çıkabilirim?
• Çocuğum yaramazlık yapıyor ve ne yapacağımı

bilmiyorum.

• Bazen üzgün hissediyorum ve nedenini bilmiyorum.
• İstediğimden daha fazla endişe ediyorum.

• Çok fazla içiyor olabileceğimden
endişeleniyorum.

• Çocuğum uyuşturucu kullanıyorsa
ne yapmalıyım?

• Programıma uyan iyi bir çocuk bakımına
ihtiyacım var.

• Bir çocuğu evlat edinmeyi düşünüyorum.
Nereden başlayacağım?

• Yaşlanan ebeveynlerim uzakta yaşıyor.
Onlara yardımcı olacak hangi kaynaklar var?

• Bir egzersiz rutinine başlamak istiyorum.
• Nasıl daha iyi yemeye başlayabilirim?
• Sigarayı bırakma zamanı geldi.

• Bazı rahatlama teknikleri nelerdir?
• Programım her zaman aşırı yüklü oluyor.

Yardım edin!

• Bir ev satın almak istiyorum. Başlangıç için
ne kadara ihtiyacım var?

• Borç sorunlarım hakkında ne yapabilirim?

• Velayet anlaşmazlığı yaşıyorum.
• Yaşlı bir ebeveyn için nasıl vekaletname

düzenleyebilirim?

İlişkiler

Duygusal Sıkıntı

Madde Kullanımı

Çocuk ve Yaşlı Bakımı

Zindelik

Stres

Finans

Hukuk

Aşağıdaki konularda uzman yardımı almak için bizi arayın 
veya çevrimiçi olarak ziyaret edin:

Hayat Zindelik Aile İş

• ICAS tarafından sağlanan hizmetler için ücret alınmaz.

• ICAS kişi başına yılda 12 ücretsiz EAP (Çalışan Destek
Programı) danışmanlık seansı sunmaktadır.

• Hizmetler 16 yaş ve üzeri bireylere sunulmaktadır.

• Sizin güvenliğinizin veya başka bir kişinin güvenliğinin
risk altında olduğu durumlar dışında paylaştığınız tüm
bilgiler gizlidir.

• Başlamak için 212 371 07 24 numaralı telefonu arayın. Ülke
dışındaysanız, lütfen çağrınızı yanıtlayacak ve ihtiyacınız
olan destek türünü daha iyi anlamak için size birkaç soru
soracaktır bir danışmana ulaşmak için +90 212 371 07 24
numaralı telefonu arayın. Sonrasında uygun profesyonele
aktarılacaksınız. Adınızı vermeniz gerekmese de hangi
şirkette çalıştığınızı söylemeniz gerekecektir.

• Yerel dil kaynakları için app.icas.health adresinden ICAS Hub’a
erişin veya ICAS Hub’ı uygulamada veya oyun mağazasında
arayın. ICAS Hub’a şirket şifresiyle erişin: VMware veya
vmware.lyrahealth.com adresini ziyaret edin (sadece İngilizce
kaynaklar için).

Ücretsiz

Gizli

365 gün 7/24 hizmetinizde—Bugün başlayın

Hizmetlerimiz şunlardır:

app.icas.health



