اتصل بنا  ...أ ف ي� أي وقت ومن أي مكان

ش
�ء تُلقي به الحياة عليك.
حلول رسية ومجانية لي ي

حلول للموازنة ي ن
ب� الحياة الشخصية والعمل

يقدم المتخصصون ف ي�  Beyond Benefitsإحاالت وموارد مؤهلة
أ ش
تقريب ا ف ي� قائمة المهام الخاصة بك ،مثل:
�ء
ً
لي ي
•إيجاد رعاية أ
للطفال وكبار السن.

مقاول إصالح المنازل.
•استئجار عمال نقل آثاث أو
ي
أ
•تخطيط الفعاليات ،وتحديد أماكن رعاية الحيوانات الليفة.

ن
القانو�
الرشاد
إ
ي

ين
المحام� لدينا للحصول عىل مساعدة عملية بشأن
تحدث إىل
أ
ف
ث
إلحاح ا ،بما ي� ذلك:
المسائل القانونية الك�
ً
والتب� وقانون أ
ن
الرسة والوصايا والودائع والمزيد.
•الطالق
ي
هل تحتاج إىل تمثيل؟ احصل عىل استشارة مجانية لمدة
 30دقيقة وتخفيض ف� أ
التعاب بنسبة .٪25
ي

الموارد المالية

ين
المالي� المساعدة ف ي� مجموعة واسعة من المشاكل .تحدث معنا عن:
لخ�اءنا
يمكن ب
ض
•تخطيط التقاعد وال�ائب.

ين
الموظف� من Beyond Benefits
يوفر برنامج مساعدة
استشارات وموارد كلما وحيثما احتجت إليها.
لالتصال855-327-4722 :

النص800-697-0353 :
الهاتف
ي
أ
ش
ً
مبا�ا عىل مدار الساعة طوال أيام
وصول
تمنحك هذه الرقام المجانية
ً
أ
السبوع إىل  ،Beyond Benefits ConsultantSMوالذي سيجيب
أ
عن أسئلتك ،ويحيلك إذا لزم المر إىل مستشار أو موارد أخرى.

ت ن
و�guidanceresources.com :
الموقع إاللك� ي
التطبيق:
معرف الويبOSUBEYOND :
SM

GuidanceNow

قم بتسجيل الدخول اليوم للتواصل ش
مبا�ة مع مستشار من
 Beyond Benefitsأو للوصول إىل المقاالت وتسجيالت البودكاست
والدوات المفيدة أ
ومقاطع الفيديو أ
الخرى.

دعم وموارد
ومعلومات عىل
مدار الساعة طوال
أ
أيام السبوع

ين
•االنتقال ن ز
والتأم�.
لم�ل جديد والرهون العقارية
•وضع ي ز
والفالس والمزيد.
الم�انية والديون إ

دعم رسي للصحة والعافية النفسية

سيستمع أطباء  Beyond Benefitsإىل مخاوفك ويساعدونك
أو أف راد أرستك ف ي� أي مشاكل ،بما ف ي� ذلك:
النفس.
•القلق واالكتئاب والضغط
ي
وتغ�ات الحياة.
•الحزن لفقدان شخص عزيز ي
•الخالفات ف ي� العالقات /الزواج.

ال تن�نت
ع� إ
الدعم ب

إن  GuidanceResources® onlineهي رابطك عىل مدار الساعة طوال أيام أ
السبوع للحصول
عىل المعلومات الحيوية أ
والدوات والدع م .قم بتسجيل الدخول للحصول عىل:
•المقاالت وتسجيالت البودكاست ومقاطع الفيديو وعروض ش
ال�ائح.
•تدريبات عند الطلب.
الخب�" عىل أسئلتك.
•إجابات شخصية من خدمة " Ask the Expertاسأل
ي

ين
الموظف� الخاص بك من
اتصل بب�نامج مساعدة
Beyond Benefits
لالتصال855-327-4722 :
النص800-697-0353 :
الهاتف
ي
ن
ت
و�guidanceresources.com :
الموقع إاللك� ي
التطبيقGuidanceNow :
معرف الويبOSUBEYOND :
SM

ين
التأم�
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