
Nhân sự
4020 Kilpatrick St.
Winston-Salem, NC 27104

Đưa ra lựa chọn cho  
sức khỏe toàn diện của bạn

Novant Health tiếp tục mang lại cho bạn nhiều phúc lợi hơn nữa để có được sức khỏe tốt hơn. 
Lưu ý những gì sẽ thay đổi trong năm tới và tham gia các sự kiện và hội thảo web để biết thêm chi tiết 
về các phúc lợi cho bạn trong năm 2021.

60 Đánh dấu vào lịch: Thời hạn đăng ký mở là từ 6 - 20tháng 11.

Novant Health tuân thủ luật dân quyền hiện hành của liên bang và không phân biệt đối xử về chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính.  
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-800-890-5420. 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-890-5420. 

Cụ thể như sau:
Những thay đổi trong chương trình phúc lợi Novant Health 2021   
•  Cách hoàn thành việc đăng ký mở
Muốn tìm hiểu thêm? Truy cập trang web NovantHealth.org/OpenEnrollment và theo dõi 
các bài viết cập nhật trong Team Connect cùng với lịch trình các sự kiện và hội thảo trên web.



Nếu bạn hoàn thành đăng ký của bạn trên máy tính Novant Health Nếu bạn hoàn thành đăng ký của bạn trên máy tính cá nhân

1. Kết nối với Global Connect (mạng Novant Health) 

2. Truy cập I-Connect http://iconnect.novanthealth.org/Pages/Home.aspx

3. Chọn “Tài nguyên thành viên nhóm” trên I-Connect (bảng điều khiển bên phải màn 
hình)

4. Chọn “tự phục vụ”

5. Nhập ID người dùng của bạn (số ID nhân viên gồm sáu chữ số) và mật khẩu 

6. Sau khi đăng nhập, hãy chọn “Benefits” ("Các Phúc lợi")

7. Chọn “Benefits Enrollment” (“Đăng ký Phúc lợi”)

1. Nhập NovantHealth.org vào thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn. Chọn “for 
employees” (“dành cho nhân viên”) ở đầu trang hoặc cuộn xuống cuối trang 
và chọn “team member connections” (“kết nối thành viên trong nhóm”).

2. Trong mục Truy cập từ xa, chọn tự phục vụ (PeopleSoft). Màn hình Novant 
Health PeopleSoft Portal sẽ xuất hiện.
• Lưu ý: Khi truy cập dịch vụ tự phục vụ tại nhà, bạn sẽ cần đăng nhập trên 

hai màn hình đăng nhập khác nhau.
3. Tại màn hình đăng nhập đầu tiên, hãy nhập:

• ID người dùng - ID nhân viên gồm sáu chữ số (ví dụ: 123456)
• Mật khẩu - mật khẩu của bạn được tạo trong Quản lý mật khẩu
• Chọn – Novant Health PeopleSoft

4. Ở lần đăng nhập thứ hai, hãy nhập:
• ID người dùng - ID nhân viên gồm sáu chữ số (ví dụ: 123456)
• Mật khẩu - mật khẩu của bạn được tạo trong Quản lý mật khẩu
• Trang tự phục vụ PeopleSoft mở ra. Trong Menu chính, chọn tự phục vụ> 

Phúc lợi > Đăng ký Phúc lợi.

Điều gì đang thay đổi?

Cách hoàn thành đăng ký

Phúc lợi Những thay đổi trong năm 2021 Những điều cần cân nhắc

Y tế • Mạng lưới Cấp 1 dành cho thiết bị y tế lâu bền (DME), dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giấc ngủ tại nhà 
cho cả Bind và Cigna đã được mở rộng. Đối với các Gói Cigna Hạng sang và Tiêu chuẩn, các dịch vụ 
và nguồn cung cấp sẽ được điều phối thông qua CareCentrix theo số 1-800-808-1902.

• Bind đã mở rộng danh sách các thủ tục y tế tính theo giá điều trị cụ thể trong một số lĩnh vực như: 
Phẫu thuật, Xạ trị, Tim mạch, các bệnh về phổi và hóa trị. Chương trình này cũng sẽ chỉ định một mức 
giá duy nhất cho nhiều nhóm dịch vụ thường được thực hiện đồng thời cùng nhau (ví dụ: phẫu thuật 
cắt amidan và phẫu thuật cắt bỏ các tuyến phụ).  Những thay đổi này là do Bind đã nâng cao các công 
cụ tìm kiếm của mình từ đó dễ dàng hơn trong việc so sánh các tùy chọn điều trị và phạm vi bảo hiểm.

• Truy cập NovantHealth.org/OpenEnrollment để 
xem danh sách các DME, các phúc lợi chăm sóc 
sức khỏe và giấc ngủ tại nhà cho Bind và Cigna.

• Xem lại danh sách mở rộng các thủ tục y tế 
của Bind với mức giá cụ thể cho việc điều trị tại 
choosebind.com/NovantHealth (mã truy cập: 
novant2021)

Hiệu thuốc Các thành viên trong nhóm chưa đăng ký WellConnect, khi đăng ký trong thời gian đăng ký mở sẽ được 
thưởng $75 (tương đương 7.500 điểm) khi tham gia gói Cigna và 7.500 điểm khi tham gia gói Bind trong 
các chương trình sức khỏe toàn diện. WellConnect là nền tảng nhắn tin bảo mật của WellDyne giúp bạn 
dễ dàng tìm hiểu và mua tiếp thuốc theo đơn, tìm được thuốc với chi phí thấp nhất theo tình trạng bệnh 
và nói chuyện với đại diện của WellDyne chỉ bằng một nút bấm.

• Để đăng ký WellConnect, hãy truy cập trang 
yourwellconnect.com/welldyne.

• Đối với các câu hỏi liên quan tới phúc lợi dược 
phẩm, hãy truy cập cổng thông tin thành viên tại 
WellDyne.com hoặc gọi cho các dịch vụ thành 
viên theo số 1-855-288-5206.

Khuyết tật 
ngắn hạn

Tất cả các thành viên trong nhóm đủ điều kiện, bao gồm cả bác sĩ NHMG, không đăng ký trong chương 
trình bảo hiểm khuyết tật ngắn hạn (STD) sẽ được mặc định là tham gia chương trình STD có thời 
gian chờ 30 ngày. Phạm vi bảo hiểm này sẽ được đảm bảo và không yêu cầu hoàn thành các bằng chứng 
về quá trình bảo hiểm. STD sẽ vẫn là tự nguyện và bạn phải trả toàn bộ chi phí để được bảo hiểm. 

Đăng nhập vào dịch vụ tự phục vụ nếu bạn muốn:
• Thay đổi từ chương trình STD 30 ngày sang 

chương trình STD 15 ngày mà không cần có bằng 
chứng bảo hiểm.

• Chọn không tham gia STD.

Các 
chương 
trình phúc 
lợi tự 
nguyện

• Phúc lợi tự nguyện mới, MetLife Legal Plans (Gói Bảo hiểm Hợp pháp của MetLife), cung cấp quyền 
truy cập vào hướng dẫn của các chuyên gia cũng như tiếp cận các công cụ để giúp bạn giải quyết các 
vấn đề pháp lý cá nhân. MetLife Legal Plans cũng bao gồm FraudScout, cung cấp các dịch vụ bảo vệ 
tín dụng và giám sát danh tính toàn diện và 1 triệu USD hoàn trả nếu bị trộm cắp danh tính. 

• Việc đăng ký tham gia tất cả chương trình phúc lợi tự nguyện của MetLife (Gói Bảo hiểm Hợp pháp 
của MetLife, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo và Tai nạn) hiện nay đều có thể tự thực hiện được trên trang 
đăng ký phúc lợi tự phục vụ (PeopleSoft). 

• Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang web  
info.legalplans.com và nhập mã truy cập 
9903700 hoặc gọi    1-800-821-6400, từ Thứ Hai 
đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối (Giờ ET).

• Để đăng ký bất kỳ chương trình phúc lợi tự 
nguyện nào của MetLife, hãy đăng nhập vào dịch 
vụ tự phục vụ.

Nghỉ 
phép có 
trả lương 
cho người 
chăm sóc

Novant Health cho phép các thành viên trong nhóm đủ điều kiện sẽ có một tuần nghỉ phép mà vẫn nhận 
mức lương 100% mức lương cơ bản để chăm sóc cha mẹ, vợ / chồng hoặc con cái dưới 18 tuổi, những 
người đang gặp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng theo quy định của Luật Family and Medical Rest.  
Để đủ điều kiện, thành viên trong nhóm phải làm việc trong 12 tháng VÀ đã làm việc ít nhất 1.250 giờ 
trong 12 tháng trước khi yêu cầu nghỉ việc.

Hartford sẽ phụ trách việc quản lý nghỉ phép của 
những người chăm sóc mới theo đúng quy định như 
các chương trình nghỉ phép khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm,  vui lòng liên 
hệ AskHR@novanthealth.org hoặc liên hệ 
bàn dịch vụ DPS theo số 1-866-966-8268. 

Muốn tìm hiểu thêm? Truy cập NovantHealth.org/OpenEnrollment  
và theo dõi các bài viết sắp tới trong bản tin Team Connect.

Đăng ký mở từ ngày 6 đến ngày 20 tháng 11. 
• Đăng ký mở cho năm 2021 sẽ là một năm mà các chương trình bảo hiểm y tế 

hiện tại của bạn sẽ tự động chuyển sang và sẽ là chương trình bảo hiểm y tế 
mới của bạn cho năm sắp tới trừ khi bạn thực hiện thay đổi.   

• Việc xác nhận khả năng đủ điều kiện của người phối ngẫu đối với bảo hiểm y tế 
Novant Health có thể được đăng ký bằng cách nộp bản khai điện tử trên trang 
đăng ký phúc lợi tự phục vụ. Novant Health có quyền tiến hành kiểm tra định kỳ 
về tính đủ điều kiện của người phối ngẫu đã đăng ký.

Các chương trình khuyến khích phúc lợi sẽ tiếp tục như hiện tại vào năm 2021.
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