
Program UW CareLink Faculty & 
Staff Assistance Anda menawarkan 
seseorang untuk berbincang 
dan konsultan untuk berdiskusi 
kapan pun dan di mana pun Anda 
membutuhkannya.

Hubungi: 866.598.3978
TTY: 800.697.0353
Nomor telepon program memberikan 
akses langsung dan 24 jam tiap hari ke 
GuidanceConsultantSM, yang merupakan 
dokter terlatih yang dapat membantu Anda 
dan memberikan rujukan untuk bantuan 
berkelanjutan dari pakar lokal.

Online: uw.guidanceresources.com
App: GuidanceNowSM

ID Web: UW 
Masuk sekarang untuk mencari direktori 
penyedia atau nomor telepon lokal. Anda dapat 
juga mengulas artikel dan perangkat berguna 
lain jika tersedia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan 
UW WorkLife, kunjungi hr.uw.edu/worklife

Bantuan, 
Sumber Daya & 
Informasi 24/7

Hubungi Kami...  
Kapan Pun, Di Mana Pun
Tanpa biaya, solusi pribadi untuk tantangan hidup.

Bantuan Pribadi untuk Kejiwaan
Dokter lokal yang sangat terlatih akan mendengarkan 
masalah Anda serta membantu Anda dan anggota keluarga 
Anda dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk:

• Kecemasan, depresi, stres

• Kesedihan, kehilangan, penyesuaian hidup

• Konflik hubungan/pasangan

Konsultasi Hukum
Berbicara dengan pakar hukum lokal untuk bantuan praktis 
dalam masalah yang paling menekan Anda. Para pakar kami 
memberikan konsultasi setengah jam gratis per masalah  
per tahun dalam hampir berbagai topik hukum, termasuk:

• Hukum perceraian, adopsi, keluarga

• Surat wasiat dan perwalian

• Masalah pemberi sewa atau penerima sewa, dan  
banyak lagi

Informasi Keuangan
Para pakar keuangan kami dapat membantu dalam 
berbagai masalah. Mereka memberikan konsultasi 
setengah jam gratis per masalah per tahun untuk:

• Perencanaan pensiun, pajak

• Perpindahan, KPR, asuransi

• Penganggaran, utang, kepailitan, dan banyak lagi

Bantuan Daring
GuidanceResources® Daring adalah tautan 24/7 Anda ke 
berbagai artikel dan konten pendidikan tentang hal-hal 
yang paling penting untuk Anda:

• Hubungan, keluarga, pengasuhan anak

• Kesehatan, kebugaran, kesegaran

• Hukum, keuangan, waktu luang, dan banyak lagi

Hubungi: 866.598.3978
TTY: 800.697.0353
Online: uw.guidanceresources.com
App: GuidanceNowSM

ID Web: UW
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Solusi Pekerjaan dan Hidup
Para spesialis kami memberikan rujukan dan sumber daya 
berkualitas untuk semua hal yang ada dalam daftar kegiatan 
Anda, seperti:

• Mencari tempat penitipan anak dan orang tua 

• Mempekerjakan kontraktor untuk pindah rumah atau 
perbaikan rumah

• Merencanakan acara, menemukan tempat penitipan 
hewan peliharaan


