Bộ phận Nội vụ của cổ đông thiểu số là gì?
Dân tộc thiểu số Xã là một đơn vị trong Văn phòng của Ủy viên Bộ
Louisiana của Bảo hiểm. Mục đích của Phòng là hỗ trợ nhỏ, dân
tộc thiểu số và các cơ quan bảo hiểm có hoàn cảnh khó khăn, các
nhà sản xuất và tuyên bố, điều chỉnh bằng cách cung cấp các dịch
vụ giáo dục và thông tin. Phân chia này nhằm mục đích thúc đẩy
nhận thức tốt hơn các cơ hội sẵn có trong ngành công nghiệp bảo
hiểm và cung cấp các kỹ năng, đào tạo và giáo dục cần thiết để
chuẩn bị cho việc làm, bổ nhiệm sản xuất và ký kết hợp đồng dịch
vụ với các công ty bảo hiểm.
Xã dân tộc thiểu số cũng hỗ trợ người dân tộc thiểu số có hoàn
cảnh khó khăn ở Louisiana với các khiếu nại về phân biệt đối xử
và quấy rối.

Nhấn mạnh được đặt vào lúc:

Cung cấp giáo dục đào tạo, hội thảo và các chương trình hỗ trợ sản
xuất nhỏ, dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn và trong
ngành công nghiệp bảo hiểm có hợp đồng và việc làm.
Mở rộng sản xuất và người tiêu dùng giáo dục và các dịch vụ
thông tin cho các nhóm dân tộc khác nhau thông qua các ấn đa
ngôn ngữ.

Thực hiện bài thuyết trình về quản lý rủi ro và bảo hiểm có liên
quan đến các doanh nghiệp nhỏ và lịch sử có hoàn cảnh khó khăn.
Làm việc chặt chẽ với Trung tâm Phát triển doanh nghiệp nhỏ,
Phòng Thương mại và các chương trình kinh doanh khác.

Làm việc với các trường đại học, cao đẳng, trường đại học, đặc
biệt là lịch sử đen và để thực hiện các khóa học về bảo hiểm và
quản lý rủi ro trong một nỗ lực để thu hút các dân tộc thiểu số cho
ngành công nghiệp bảo hiểm.

Phối hợp với Southern University ở New Orleans và Baton Rouge
để khuyến khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực bảo
hiểm và có được kinh nghiệm trong nghề.

Tiến hành các cuộc họp định kỳ với các dân tộc thiểu số và các nhà
lãnh đạo nhóm dân tộc khác để phục vụ tốt hơn nhu cầu bảo hiểm
của cộng đồng văn hóa đa dạng.
Làm việc chặt chẽ với các nhà thờ dân tộc thiểu số ở Louisiana để
đánh giá thông tin về thành viên đang được thực hiện hoặc không
có bảo hiểm, để giáo dục, giúp đỡ họ có được bảo hiểm.

Tăng số lượng các hợp đồng nhỏ, sản xuất độc lập, dân tộc thiểu số
và có hoàn cảnh khó khăn, điều chỉnh với sự nhấn mạnh về tài sản
và tai nạn, và hỗ trợ các nhà sản xuất mới, điều chỉnh trong việc
bắt đầu các cơ quan của riêng mình.
Gặp gỡ với các công ty bảo hiểm, tổng đại lý và môi giới để có
được hợp đồng sản xuất và điều chỉnh các dân tộc thiểu số có
hoàn cảnh khó khăn.

Làm thế nào để liên lạc với Ban Nội vụ của cổ đông thiểu số:
Điện thoại miễn phí, trên toàn tiểu bang: 1-800-259-5300
(yêu cầu về các vấn đề thiểu số)
Baton Rouge: 225-342-8395
Website: www.ldi.la.gov
Email: minorityaffairs@ldi.la.gov
Phòng tại Khoa Louisiana Bảo hiểm:
Bất động sản & Casualty .......................................................... 225-342-1258
(nghĩa là tự động, chủ sở hữu nhà, người lao động bồi thường)

Life & Duy trì hiệu lực .............................................................. 225-342-1226
Y tế ................................................................................................... 225-219-4770
Thông tin Chương trình bảo hiểm y tế cao cấp ............ 225-342-5301
Gian lận ......................................................................................... 225-342-4356

Tài liệu công cộng được tạo ra bởi Bộ Louisiana của Bảo hiểm và có
sẵn trực tuyến.
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