
Bất kể vấn đề gì, ICAS, một Công ty Lyra Health có thể trợ giúp bạn tạo ra giải pháp.

Điều Gì Đang Xảy Ra trong Cuộc Sống Của Quý Vị?
Khi quý vị đối mặt với những thách thức, ICAS, một Công ty Lyra Health 
có thể trợ giúp. Các chuyên gia chăm sóc luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ 
một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm, để giúp quý vị và những 
người phụ thuộc của quý vị giải quyết các mối lo ngại lớn và nhỏ.

• Tôi muốn hòa hợp hơn với những người thân yêu của mình.
• Làm cách nào để ứng xử với một đồng nghiệp khó tính?
• Con tôi cáu gắt và tôi không biết phải làm gì.

• Đôi khi tôi cảm thấy buồn và không rõ tại sao.
• Tôi lo lắng nhiều hơn những gì tôi muốn.

• Tôi lo lắng rằng tôi có thể uống quá nhiều rượu.
• Tôi phải làm gì nếu con tôi sử dụng ma túy?

• Tôi cần chăm sóc trẻ tốt và phù hợp với lịch trình 
của tôi.

• Tôi đang xem xét việc nhận nuôi một đứa trẻ. 
Tôi phải bắt đầu từ đâu?

• Cha mẹ già của tôi sống ở xa. Có những nguồn 
lực nào có sẵn để giúp họ không?

• Tôi muốn bắt đầu một thói quen tập thể dục.
• Làm thế nào tôi có thể bắt đầu việc ăn uống 

tốt hơn?
• Đã đến lúc phải bỏ thuốc lá.

• Có một vài kỹ thuật thư giãn nào không?
• Lịch trình của tôi luôn trong tình trạng quá tải. 

Hãy giúp đỡ tôi!

• Tôi muốn mua một căn nhà. Tôi cần bao nhiêu để 
bắt đầu?

• Tôi có thể làm gì với các vấn đề nợ nần của mình?

• Tôi đang tranh chấp quyền nuôi con.
• Làm cách nào để lập giấy ủy quyền cho cha mẹ 

cao tuổi?

Các mối quan hệ

Cảm xúc khó chịu

Sử dụng chất gây nghiện

Chăm sóc trẻ em và người cao tuổi

Sức khỏe

Căng thẳng

Tài chính

Luật pháp

Hãy gọi hoặc truy cập trực tuyến với chúng tôi 
để nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia về:

Cuộc sống Sức khỏe Gia đình Công việc

• Miễn phí các dịch vụ do ICAS cung cấp.
• ICAS cung cấp XX buổi tư vấn EAP miễn phí cho mỗi người, mỗi năm.
• Dịch vụ dành cho các cá nhân từ 16 tuổi trở lên.

• Mọi thông tin mà quý vị chia sẻ đều được bảo mật, trừ khi sự an toàn 
của quý vị hoặc sự an toàn của cá nhân khác gặp rủi ro.

• Để bắt đầu, hãy gọi số 1800 1798. Nếu quý vị ở nước ngoài, vui lòng 
gọi số +84 1800 1798 để liên hệ với một tư vấn viên sẽ trả lời cuộc gọi 
của quý vị và hỏi quý vị một số câu hỏi để hiểu rõ hơn về loại dịch 
vụ hỗ trợ mà quý vị cần. Sau đó, quý vị sẽ được chuyển đến chuyên 
gia thích hợp. Mặc dù quý vị không cần phải cho biết tên của mình, 
nhưng quý vị sẽ cần phải nêu rõ quý vị làm việc cho công ty nào.

• Để có tài nguyên ngôn ngữ địa phương, hãy truy cập ICAS Hub tại 
app.icas.health, hoặc tìm kiếm ICAS Hub trong ứng dụng hoặc cửa 
hàng chơi. Truy cập ICAS Hub bằng mật mã công ty: VMware hoặc 
truy cậpvmware.lyrahealth.com (chỉ dành cho tài nguyên tiếng Anh).

Miễn phí

Bảo mật

Phục vụ 24/7/365 — Bắt đầu ngay hôm nay

Dịch vụ của chúng tôi là:

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

