ARABIC

كيف يمكن  Financial Information Serviceتقديم المساعدة
توفر (خدمة المعلومات المالية  Financial Information Service )FIS -تعليما ومعلومات مستقلة وسرية مجانا.

 FISمتاحة للجميع ويشمل ذلك األشخاص:
•

األستراليون من السكان األصليين  Aboriginalوسكان جزر مضيق توريس Torres Strait Islander

• من خلفية متنوعة ثقافيا ولغويا ) ، (CALDبما في ذلك المهاجرين والالجئين
•

الذين يعيشون في منطقة ريفية أو نائية

•

الشباب ويشمل ذلك الطالب الذين يبدأون العمل

•

األكبر سنا ويفكرون في التقاعد أو الوصول الى خدمة رعاية المسنين

•

السيدات العائدات إلى سوق العمل

يمكن لموظفي  FISمساعدتك على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة بشأن أموالك .يمكننا أيضا إحالتك إلى الخدمات والمجموعات
األخرى التي يمكنها المساعدة.

ما الذي التستطيع  FISعمله
• موظفو  FISليسوا مخططين ماليين أو مقدمو النصح أو مستشارين.
•

لن يخبروك كيف تستثمر أموالك.

•

ال يمكنهم التعامل مع وكاالت أو أعمال تجارية أخرى نيابة عنك.

•

ال يتخذون قرارات بشأن مدفوعاتك الحكومية.

كيف تعمل األموال في أستراليا
يمكن أن تساعدك  FISعلى فهم كيف تعمل األموال في أستراليا.
يمكنك الحصول على معلومات عبر اإلنترنت أو التحدث إلى موظف  .FISيمكنهم أن يوضحوا لك كيف تعمل األمورالمالية
والخدمات الحكومية معا وكيف يمكنك تحسين وضعك.

ما ذا يمكن أن تقدم  FISلك
• تشرح ما يلي وكيف يعمالن معا:
o

الضمان االجتماعي

o

الضرائب

o

األجور والمرتبات

o

superannuation

o

ترتيب ميزانية

o

االئتمان والقروض والديون

o

االستثمارات والمخاطر والعوائد.

• تساعدك على فهم كيف يمكن أن تعمل هذه األشياء لصالحك وما هي خياراتك.
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السيطرة على أموالك عندما تبدأ العمل
يمكن أن توفر لك  FISالمعلومات حول التخطيط لمستقبلك المالي عندما تبدأ أو تعود إلى العمل.
يمكنك الحصول على معلومات عبر اإلنترنت أو التحدث إلى موظف  .FISيمكنهم أن يوضحوا لك طرقا مختلفة لزيادة مدخراتك
وتحقيق أهداف أموالك.

ماذا يمكن أن تقدم  FISلك
• مساعدتك على فهم:
 oكيفية وضع الميزانية وتوفير المال
 oكيف يؤثر العمل على مدفوعاتك واعاناتك
 superannuation oوسبب أهميته
 oكيف يتم احتساب ضريبة الدخل
 oأنواع مختلفة من القروض وكيفية حسن استخدام مبلغ االئتمان
 oمختلف أنواع االستثمارات المالية والمخاطر والعوائد

جعل المدفوعات الكاملة تعمل لصالحك
يمكن أن تساعدك  FISعلى فهم خياراتك عندما تحصل على مبلغ اجمالي دفعة واحدة .يمكن أن يكون هذا ميراثا أو دفعة تعويض أو مبلغ
تسريح من العمل.
يمكنك الحصول على معلومات عبر اإلنترنت أو التحدث إلى موظف  .FISيمكنهم أن يوضحوا لك طرقا مختلفة الستخدام أموالك في
التخطيط لمستقبل أكثر أمانا.

ما ذا يمكن أن تقدم  FISلك
• مساعدتك على فهم كيفية تأثير أنواع مختلفة من المدفوعات اإلجمالية على مدفوعات .Centrelink
•

التحدث معك حول الخيارات المختلفة الستخدام المبلغ المقطوع بما في ذلك:
 oاالستثمار
superannuation o
 oتوفير الدخل

التخطيط للتقاعد بشكل جيد
يمكن لـ  FISالتحدث معك حول خيارات تقاعدك .يمكن لـ  FISمساعدتك بغض النظرعن الوقت الذي تخطط فيه للتقاعد ،غدا أو
بعد  20عاما.
يمكنك الحصول على معلومات عبر اإلنترنت أو التحدث إلى موظف  .FISيمكنهم أن يوضحوا لك طرقا للتخطيط لمستقبل مالي
أقوى في التقاعد

ما ذا يمكن أن تقدم  FISلك
•

مساعدتك على فهم الخيارات المختلفة لجعل أموالك تعمل من أجلك عند التقاعد ،مثل:
superannuation o
o

تدفقات الدخل

 oالمعاشات
 oرواتب التقاعد المخصصة
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• شرح كيف تعمل المنتجات المالية مع المدفوعات الحكومية.

•

مناقشة خياراتك في السكن وتصغير حجم السكن

•

مناقشة ما الذي تبحث عنه عند اختيار الخبراء الماليين وكيفية استخدام المعلومات التي يقدمونها لك

فهم تكاليف رعاية المسنين
يمكن لـ  FISمساعدتك على فهم خياراتك لتمويل الدفع لرعاية المسنين الخاصة بك.
يمكنك الحصول على معلومات عبر اإلنترنت أو التحدث إلى موظف  .FISيمكنهم شرح كيفية حساب رسوم خدمة رعاية
المسنين .يمكنهم التحدث إليك بشأن الرعاية المنزلية والرعاية المؤقتة وتكاليف رعاية المسنين السكنية.

ماذا يمكن أن تقدم  FISلك
•

مساعدتك على فهم كيف يعمل نظام رعاية المسنين.

•

شرح معنى الكلمات المالية المستخدمة في رعاية المسنين.

•

شرح رسوم خدمة رعاية المسنين التي يمكنك توقعها.

•

شرح كيف يمكن أن تؤثر رسوم خدمة رعاية المسنين على مدفوعاتك الحكومية ،بما في ذلك معاش الشيخوخة
.Age Pension

•

التحدث معك حول الخيارات المختلفة للدفع مقابل خدمة رعاية المسنين بناء على ظروفك.

•

عرض الخيارات لك إذا كنت تفكر في بيع أو نقل ملكية.

•

مساعدتك على فهم أموالك إذا مات شريكك.

يمكنك اصطحاب شخص ما معك عند التحدث إلى موظف  .FISيمكن أن يكون لديك ممثل مفوض يتصرف نيابة عنك.

للمزيد من المعلومات
• اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/fisللحصول على المزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية
• اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageحيث يمكنك قراءة المعلومات بلغتك أو االستماع إليها أو
مشاهدتها.
• اتصل بالرقم  131 202للتحدث إلينا بلغتك حول مدفوعات وخدماتCentrelink
• اتصل بخدمة ) Translating and Interpreting Service (TIS Nationalعلى الرقم  131 450للتحدث معنا بلغتك حول
وخدمات  MedicareوChild Support
• قم بزيارة مركز خدمة
مالحظة :يتم تحصيل رسوم المكالمات من هاتفك المنزلي إلى رقم " "13من أي مكان في أستراليا بسعر ثابت .قد يختلف هذا السعرعن سعر
المكالمة المحلية وقد يختلف أيضا بين مزودي خدمة الهاتف .المكالمات إلى رقم " "1800من هاتفك المنزلي مجانية .قد يتم توقيت المكالمات
من الهواتف العامة والهواتف المحمولة وتحصيلها بسعر أعلى.

اخالء المسئولية:
المعلومات الواردة في هذا المنشور مخصصة فقط كدليل للمدفوعات والخدمات .تقع على عاتقك مسؤولية تقرير ما إذا كنت
ترغب في التقدم بطلب للحصول على دفعة وتقديم طلب فيما يتعلق بظروفك الخاصة.
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How the Financial Information Service can help
The Financial Information Service (FIS - Financial Information Service) provides free, independent
and confidential education and information.
FIS is available to everyone, including people who are:

• Aboriginal and Torres Strait Islander Australians
• from a culturally and linguistically diverse background (CALD), including migrants and refugees
• living in a rural or remote area
• young, including students starting work
• older and considering retirement or accessing aged care
• women returning to the workforce.
FIS can help you make informed decisions about your finances. We can also refer you to other
services and groups that can help.

What FIS cannot do
• FIS Officers are not financial planners, advisers or counsellors.
• They will not tell you how to invest your money.
• They cannot deal with other agencies or businesses for you.
• They do not make decisions about your government payments.

How money works in Australia
FIS can help you understand how money works in Australia.
You can get information online or talk to a FIS Officer. They can show you how finances and
government services work together and how you can improve your situation.

What FIS can do for you
• Explain the following and how they work together:
o social security
o tax
o wages and salary
o superannuation
o budgeting
o credit, loans and debt
o investments, risks and returns.

• Help you understand how these can work for you and what your options are.

Taking control of your money when you start work
FIS can give you information about planning your financial future when you start or return to work.
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You can get information online or talk to a FIS Officer. They can show you different ways to
increase up your savings and achieve your money goals.

What FIS can do for you
• Help you understand:
o how to budget and save money
o how working affects your payments and benefits
o superannuation and why it is important
o how income tax is worked out
o different types of loans and how to use credit well
o different types of financial investments, risks and returns.

Making your lump sum payment work for you
FIS can help you understand your options when you get a lump sum. This can be an inheritance, a
compensation payment or a redundancy.
You can get information online or talk to a FIS Officer. They can show you different ways to use
your money to plan a more secure future.

What FIS can do for you
• Help you understand how different types of lump sum payments may affect Centrelink
payments.

• Talk to you about the different options to use your lump sum including:
o investing
o superannuation
o providing an income.

Planning to retire well
FIS can talk to you about your retirement options. FIS can help you no matter when you plan to
retire, tomorrow or in 20 years.
You can get information online or talk to a FIS Officer. They can show you ways to plan a stronger
financial future in retirement.

What FIS can do for you
• Help you understand different options to get your money working for you when you retire, like:
o superannuation
o income streams
o annuities
o allocated pensions.

• Explain how financial products work with government payments.
• Discuss your options for accommodation and downsizing.
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• Discuss what to look for when choosing financial experts and how to use the information they
give you.

Understanding aged care costs
FIS can help you understand your options to fund your aged care.
You can get information online or talk to a FIS Officer. They can explain how aged care costs are
worked out. They can talk to you about home care, respite care and residential aged care costs.

What FIS can do for you
• Help you understand how the aged care system works.
• Explain the meaning of financial words used in aged care.
• Explain the aged care fees you can expect.
• Explain how aged care may affect your government payments, including the Age Pension.
• Talk to you about different options to pay for aged care based on your circumstances.
• Show you options if you are thinking about selling or transferring property.
• Help you understand your finances if your partner has died.
You can have someone with you when you speak to a FIS Officer. You can have an authorised
representative act on your behalf.

For more information
• go to servicesaustralia.gov.au/fis for more information in English
• go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language

• call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services
• call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services

• visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
.
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