Tất cả nhân viên của Varsity Brands đã đăng ký chính sách y tế của công ty kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đều có cơ hội tham gia nhiều hoạt
động chăm sóc sức khỏe khác nhau để được hưởng mức chiết khấu bảo hiểm y tế 50 đô la Mỹ/tháng trong năm 2023. Vui lòng đọc nội dung
dưới đây để tìm hiểu thêm về Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe năm 2022 của chúng tôi.
ĐĂNG NHẬP VÀO CỔNG THÔNG TIN WELLWORKS

Để theo dõi việc tham gia chương trình của bạn, bạn phải đăng ký tại Cổng thông tin của Varsity Brands. Lưu ý: Tất cả nhân viên của Varsity
Brands đều có tên đăng nhập mới và mật khẩu tạm thời mới trên Cổng thông tin Wellworks cho năm 2022.
1. Truy cập www.wellworksforyoulogin.com
2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn theo định dạng sau:
- Tên đăng nhập: Chữcáiđầutiêncủatên+Họ+bốnchữsốcuốicùngcủaSốansinhxãhội+VB (ví dụ: JSmith5678VB)
- Mật khẩu tạm thời: Ngày sinh của bạn theo định dạng Tháng(haichữsố)Ngày(haichữsố)Năm(bốnchữsố)
- Không bao gồm dấu gạch ngang, dấu gạch chéo, hoặc dấu cách. Bao gồm các chữ số 0 ở đầu.
- Mật khẩu tạm thời chỉ dành cho lần đầu tiên bạn truy cập Cổng thông tin và bạn sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu này khi đăng
nhập thành công.
3. Chấp nhận các điều khoản nêu tại Phiếu Cam Kết
4. Điền các thông tin được yêu cầu

Ví dụ

Tên/ Số an sinh xã hội

Định dạng Tên đăng nhập

Chữcáiđầutiêncủatên+Họ+bốnchữsốcuốicùngcủaSốansinhxãhội+VB

John Smith, 123-905678
JSmith5678VB

Định dạng Mật khẩu tạm
thời

Tháng(haichữsố)Ngày(haichữsố)Năm(bốnchữsố)

01241990

ĐẠT PHÚC LỢI NĂM 2023
Các nhân viên đã đăng ký chính sách y tế của Varsity Brands kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 phải hoàn thành việc Kiểm tra sinh trắc học, Đánh giá
chỉ số sức khỏe, và Kiểm tra phòng ngừa dựa theo tuổi/giới tính trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 để đủ điều kiện nhận chiết khấu bảo hiểm y tế
trong năm 2023.
1. Hoàn thành việc Kiểm tra sinh trắc học bằng cách đến gặp Bác sĩ Chăm sóc Chính của bạn để khám sức khỏe hàng năm và làm các xét nghiệm
cần thiết. In Phiếu kết quả khám sức khỏe đính kèm và mang đến bác sĩ của bạn.
2. Hoàn thành việc Đánh giá chỉ số sức khỏe được đăng trên Cổng thông tin Wellworks. Trả lời tất cả các câu hỏi, trừ phần Chỉ số sức khỏe
(Health Metrics).
3. MỚI vào năm 2022: Hoàn thành việc Kiểm tra phòng ngừa dựa theo tuổi/giới tính áp dụng cho bạn. Nội dung này sẽ được hiển thị là “ĐANG
TIẾN HÀNH” (“IN PROGRESS”) trên Cổng thông tin. Tất cả các bài kiểm tra phòng ngừa dựa theo độ tuổi/giới tính không áp dụng cho bạn sẽ
được đánh dấu là “ĐÃ HOÀN THÀNH.” (“COMPLETED.”) Bạn phải hoàn thành TẤT CẢ các yêu cầu kiểm tra phòng ngừa liên quan đến tuổi/giới
tính của bạn để hoàn thành yêu cầu này. Sau khi hoàn thành, bạn điều hướng đến Cổng thông tin Wellworks và trong phần Kết Quả
(ResultsNow), nhấp vào bài kiểm tra mà bạn đã hoàn thành và chọn “Xác nhận việc tham gia của bạn”.
CÂU HỎI
Tất cả các câu hỏi liên quan đến Chương trình Sức khỏe của bạn, bao gồm câu hỏi về cấu trúc chương trình, tình trạng chương trình, thời hạn
chương trình, v.v. sẽ được gửi đến Nhóm Sức khỏe thông qua Cổng thông tin Wellworks For You hoặc thông qua Ứng dụng dành cho thiết bị di
động. Liên hệ Laura Greim tại l.greim@wellworksforyou.com hoặc Wellworks For You theo số 800.425.4657. Chế độ Trò chuyện trực tiếp cũng
sẵn có trên Cổng thông tin.
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