
Hỗ trợ an sinh miễn phí cho chủ  
doanh nghiệp nhỏ và nhân viên
Cộng thêm lời khuyên kinh doanh và tư vấn tài chính thiết thực 

Việc các chủ doanh nghiệp nhỏ đôi khi cảm thấy căng thẳng hoặc quá tải là điều bình 
thường trong những thời điểm gay go này. Đồng thời, nhờ trợ giúp cũng là chuyện bình 
thường - và quan trọng.

Và bây giờ thật dễ dàng để thực hiện điều đó. Chỉ cần gọi điện cho Đường dây Trợ giúp  
của Đối tác về An sinh và nói chuyện với một trong những người hướng dẫn, nhân viên  
tư vấn tài chính hoặc cố vấn kinh doanh đã qua đào tạo của chúng tôi.

Miễn phí. Và luôn sẵn sàng giúp quý vị bảy ngày một tuần.

ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP  
CỦA ĐỐI TÁC VỀ AN SINH

1300 375 330

9 giờ sáng-10 giờ tối thứ Hai-thứ Sáu
9 giờ sáng-5 giờ chiều thứ Bảy/Chủ Nhật
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Hỗ trợ an sinh miễn phí
Các người hướng dẫn an sinh sẽ hợp tác chặt chẽ với quý vị để giúp quý vị 
đạt được các mục tiêu về sức khỏe cá nhân của quý vị.

Những lần tiếp xúc qua đường dây trợ giúp là miễn phí, bảo mật và riêng 
từng người.

Tư vấn tài chính và tư vấn kinh doanh miễn phí
Đường dây Trợ giúp của Đối tác về An sinh cũng có thể kết nối quý vị với 
các nhân viên tư vấn tài chính và cố vấn kinh doanh chuyên nghiệp, những 
người này có thể trợ giúp:

•  cải thiện những quy cách quản lý nhân viên và tài chính của quý vị

•   đề ra các cách thức kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch quản lý rủi ro và 

kế hoạch thoát ra.

•  tìm khách hàng mới và các cách thức hoạt động hiệu quả hơn.

Luôn sẵn sàng giúp quý vị bảy ngày một tuần.
Quý vị có thể nói chuyện với người hướng dẫn an sinh từ 9 giờ sáng đến 10 
giờ tối các ngày trong tuần và từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào ngày cuối 
tuần.

Quý vị cũng có thể gửi email bất cứ lúc nào hoặc trò chuyện trực tuyến trên 
trang mạng. 
Vì vậy, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay. Bởi vì an sinh của quý vị là 
điều thiết yếu đối với tình hình của doanh nghiệp quý vị.
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Cần thông dịch viên? Quý vị có thể nhờ trợ giúp và nói ngôn ngữ của mình.
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