
Join your Member Portal!

Check your eligibility

Check your claims

Update your addressMake self-payments

Request an ID card

How to create your account

Go to www.uhh.org/member

• Click the New User button.

• Fill in the web form.

• You will need this information:
 − Social Security or Tax ID #

 − Date of Birth

 − Email or Cell Phone #

• Agree to the terms of use by reading them and clicking the box.

24/7 ACCESS
View your benefits when and where you want!

With a new and improved user experience, 
enrolling, reviewing your info and making 
changes has never been easier.



¡Conecte a su Portal de Miembros!

Revise su elegibilidad

Revise sus reclamos

Actualice su direcciónHaga auto-pagos

Solicite una tarjeta de ID

Cómo crear su cuenta

Vaya a www.uhh.org/member

• Haga clic en el botón Nuevo Usuario.

• Rellene el formulario web.

• Necesitará esta información:
 − Número de seguro social o número de identificación fiscal

 − Fecha de nacimiento 

 − Correo electrónico o número de teléfono celular 

• Acepte los términos de uso al leerlos y hacer clic en la casilla.

ACCESO 24/7
¡Vea sus beneficios cuando y donde quiera! 

Con una experiencia de usuario nueva y 
mejorada, inscribirse, revisar su información y 
hacer cambios nunca ha sido tan fácil.



加入您的會員入口網站！

檢查您的資格

檢查您的宣告

更新您的地址自行付款

申請一个身分證

如何創建帳戶

瀏覽 www.uhh.org/member

• 按一下 新用戶 按鈕。

• 填寫網路表單。

• 您需要以下資訊：
 − 社會安全號碼或納稅號碼#
 − 出生日期
 − 電子郵件或手機号码#

• 閱讀並按一下方框，即代表同意 使用規定。

24/7 存取
隨時隨地查看您的福利！
用戶體驗有了全新改良，註冊、查看資訊和進
行更改從未如此簡單。



તમારા મેમ્બર પોર્ટલમાં જોડાવ!

તમારી પાત્રતા તપાસો

તમારા ક્લેઇમ જુઓ

તમારા સરનામાને અપડેટ કરોપોતે કરવાની ચુકવણીઓ કરો

આઈ.ડી. કાર્ડની માંગણી કરો

અકાઉંટ બનાવવાની રીત

Www.uhh.org/member પર જાવ

• New User (નવા ઉપયોગકર્તા) બટન દબાવો.

• વેબ ફૉર્મ ભરો.

• તમારે આ માહિતીની જરૂર પડશે:
 − સોશિયલ સિક્યોરિટી અથવા ટેક્સ આઈ.ડી. #

 − જન્મ તારીખ

 − ઈમેલ અથવા મોબાઇલ ફોન #

• ઉપયોગની શરતો વાંચી અને બૉક્સમાં ક્લિક કરીને તેમની સાથે સંમત થાવ.

24/7 પહોંચ
તમે ઇચ્છો ત્યારે, તમે ઇચ્છો ત્યાં તમારા બેનિફિટ્સ જુઓ!
નવા અને સુધારેલા ઉપયોગકર્તા અનુભવ સાથે, નોંધણી 
કરાવવી, તમારી માહિતીની સમીક્ષા કરવી અને ફેરફારો કરવા 
પહેલા કરતા ઘણાં વધુ સહેલા થઈ ગયા છે.




