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របបៀបដែល Financial Information Service
អាចជួយបាន
Financial Information Service (FIS - សេវាព័ត៌មានផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុ) នដ លកា
់ រអប់រំ
និងព័ត៌មានសោយឥតគិតថ្លៃ សោយឯកយរាជ្យ និងមានលកខ ណៈេមាាត់។
FIS មានេម្រមាប់មនុេសម្រគប់រ ូប រ ួមទ ាំងមនុេសផ្ែល៖
• ជាម្របជាជ្នអូ ស្ត្រាលីជា Aboriginal និង Torres Strait Islander
• មកពីរវតារចម្រម រុះផ្នែ កវបបធម៌ និងភារ (CALD) រ ួមមានជ្នអសតាម្របសវេន៍ និងជ្នស ៀេខ្ល ួន
• កាំពុងរេ់សៅកនុងតាំប់ជ្នបទ ឬតាំបន់ោច់ម្រេយាល
• មនុេសមានវ ័យសកេ ង រ ួមមាននិេសិតផ្ែលចាប់សនដ ើមសធវ ើការ
• មនុេសមានអាយុកាន់ផ្តចាេ់ សហើយកាំពុងពិចារណាចូ លនិវតា ន៍
ឬចូ លសៅរែក់សៅកផ្នៃ ងផ្លទ ាំមនុេសចាេ់
• ស្ត្េាីផ្ែលម្រតឡប់សៅកផ្នៃ ងសធវ ើការវ ិញ។
FIS អាចជ្ួ យអែ កសធវ ើសេចកដ ីេសម្រមចចិតាសោយមានព័ត៌មានអាំពីហិរញ្ញ វតថុរបេ់អែក។
សយើងក៏អាចបញ្ជន
ូ អែ កបនា សៅសេវា និងម្រក រមសនសងសទៀតផ្ែលអាចជ្ួ យបាន។

ប ើអ្វីខ្លះដែល FIS មិនអាចប្វ ើបាន
• មស្ត្នាី FIS មិនផ្មនជាអែ កសរៀបចាំផ្ននការហិរញ្ញ វតថុ ទីម្របឹកា ឬអែ កនដ ល់ឱវាទសទ។
• ពួ កសគមិនម្របាប់អែកអាំពីរសបៀបសធវ ើ វ ិនិសយាគម្របាក់របេ់អែកសទ។
• ពួ កសគមិនអាចសោុះម្ររយជាមួ យទីភាែក់ងារ ឬអាជ្ីវកមេ សនសងសទៀតេម្រមាប់អែកសទ។
• ពួ កសគមិនសធវ ើសេចកដ ីេសម្រមចចិតាអាំពីការបង់ម្របាករោា ិបាលរបេ់អែកសទ។

របបៀបដែលប្របាក់ែំប

ើរការបៅកនុងប្របបេសអ្ូ ស្ត្រាលី

FIS អាចជ្ួ យឱយអែ កយល់អព
ាំ ីរសបៀបផ្ែលម្របាក់ែាំសណើរការសៅកនុងម្របសទេអូ ស្ត្រាលី។
អែ កអាចទទួ លបានព័ត៌មានសៅសលើអុីនធឺណិត ឬនិយាយសៅកាន់មស្ត្នាី FIS។
ពួ កសគអាចបងាាញអែ កអាំពរី សបៀបផ្ែលហិរញ្ញ វតថុ និងសេវាតតរបេ់រោា ិបាលសធវ ើការជាមួ យគ្នែ
និងរសបៀបផ្ែល អែ កអាចផ្កលមអ រានភាពរបេ់អែក។

ប ើ FIS អាចប្វ ើអ្វីខ្លះសប្រាប់អ្នក
• ពនយល់សរឿងតសៅសនុះ និងរសបៀបផ្ែលពួ កសគសធវ កា
ើ រជាមួ យគ្នែ៖
o េនា ិេុខ្េងគ ម
o ពនធ ោរ
o ម្របាក់ឈ្ន ួល និងម្របាក់សបៀវតសរ៍
o superannuation
o ការសរៀបចាំល វ ិកា
o ឥណទន កមច ី និងបាំណុល
o ការវ ិនិសយាគ ហានិ ័យ និងនលចាំណូល។
• ជ្ួ យអែ កឱយអែ កយល់អាំពសី រឿងទ ាំងសនុះែាំសណើរការេម្រមាប់អែក និងជ្សម្រមើេរបេ់អែកមានអវ ីខ្ៃុះ៖
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ការប្ររប់ប្ររងប្របាក់របស់អ្នកបៅបេលចាប់ប្ដើមប្វ ើការ
FIS អាចនដ ល់ព័ត៌មានអាំពកា
ី រសរៀបចាំផ្ននការហិរញ្ញ វតថុតសពលអតគតរបេ់អែក
សៅសពលអែ កចាប់សនដ ើមសធវ កា
ើ រ ឬម្រតឡប់សៅសធវ ើកា រ ិញ។
អែ កអាចទទួ លបានព័ត៌មានសៅសលើអុីនធឺណិត ឬនិយាយសៅកាន់មស្ត្នាី FIS។
ពួ កសគអាចបងាាញពី វ ិធីសនសងៗសែើមបីបសងក ើនការេនស ាំរបេ់អែក និងេសម្រមចបានសគ្នលសៅម្របាក់របេ់អែក។

ប ើ FIS អាចប្វ ើអ្វីខ្លះសប្រាប់អ្នក
• ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពី៖
o រសបៀបសធវ ើល វ ិកា និងេនស ាំម្របាក់
o

រសបៀបែាំសណើរការផ្ែលបុះពាល់ែល់ការបង់ម្របាក់ និងអតា ម្របសយាជ្ន៍តតរបេ់អែក

o superannuation និងមូ លសហតុផ្ែលវាេាំខាន់
o រសបៀបផ្ែលពនធ សលើម្របាក់ចាំណូលម្រតូវបានគណត
o ម្របស ទខ្ុេៗគ្នែថ្នកមច ី និងរសបៀបសម្របើម្របាេ់ឥណទនបានលអ
o ម្របស ទខ្ុេៗគ្នែថ្នការវ ិនិសយាគផ្នែ កហិញ្ញវតថុ ហានិ ័យ និងនលចាំណូល។

ការប្វ ើឱ្យការបង់ប្របាក់សរុបរបស់អ្នកែំប

ើបានសប្រាប់អ្នក

FIS អាចជ្ួ យអែ កឱយយល់អព
ាំ ីជ្សម្រមើេតតរបេ់អែក សៅសពលអែ កទទួ លបានការបង់ម្របាក់េរុប។
សនុះអាចជាមរតក ការបង់ម្របាក់េាំណង ឬការទូ ទត់ជាម្របាក់ចាំសពាុះការបាត់បង់ការងារ។
អែ កអាចទទួ លបានព័ត៌មានសៅសលើអុីនធឺណិត ឬនិយាយសៅកាន់មស្ត្នាី FIS។
ពួ កសគអាចបងាាញអែ កអាំពី វ ិធីខ្ុេៗគ្នែសែើមបីម្របាេ់ម្របាក់របេ់អែក សែើមបីសរៀបចាំផ្ននការអតគតកាន់ផ្ត
មានេុវតា ិភាព។

ប ើ FIS អាចប្វ ើអ្វីខ្លះសប្រាប់អ្នក
• ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពីរសបៀបថ្នម្របស ទការបង់ម្របាក់េរុបខ្ុេៗគ្នែ ផ្ែលអាចបុះពាល់ែល់ការបង់ម្របាក់
Centrelink ។
• និយាយជាមួ យអែ កអាំពីជ្សម្រមើេខ្ុេៗគ្នែសែើមបីសម្របម្រើ បាេ់ការបងម្របាក់េរុបរបេ់អែក រ ួមមាន៖
o ការវ ិនិសយាគ
o superannuation
o ការនដ ល់ម្របាក់ចាំណូល។

ការបរៀបចំដ្នការចូ លនិវ ា ន៍បានលអ
FIS អាចនិយាយជាមួ យអែ កអាំពីជ្សម្រមើេចូ លនិវតា ន៍របេ់អែក។ FIS អាចជ្ួ យអែ កមិនថាសៅសពលណាសទ
ផ្ែលអែ កមានគសម្រមាងចូ លនិវតា ន៍ សៅថ្លា ផ្េអ ក ឬសៅកនុង 20 ឆ្ែសាំ ទៀត។
អែ កអាចទទួ លបានព័ត៌មានសៅសលើអុីនធឺណិត ឬនិយាយសៅកាន់មស្ត្នាី FIS។ ពួ កសគអាចបងាាញអែ ក
អាំពី វ ិធីតតសែើមបីសរៀបចាំផ្ននការអតគតផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុកាន់ផ្តរ ឹងមាាំសៅកនុងការចូ លនិវតា ន៍។

ប ើ FIS អាចប្វ ើអ្វីខ្លះសប្រាប់អ្នក
• ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពីជ្សម្រមេ
ើ ខ្ុេៗគ្នែសែើមបីឱយម្របាក់របេ់អែកែាំសណើរម្រតូវេម្រមាប់អែក
សៅសពលអែ កចូ លនិវតា ន៍ ែូ ចជា៖
o superannuation
o លាំហូរម្របាក់ចាំណូល
o ធនលា
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o ម្របាក់ចូលនិវតា ន៍ផ្ែលបានផ្បងផ្ចក
• ពនយល់អាំពីរសបៀបផ្ែលនលិតនលហិវញ្ញ វតថុែាំសណើរការជាមួ យនឹងការបង់ម្របាក់របេ់រោា ិបាល។
• ពិភាកាអាំពីជ្សម្រមើេតតរបេ់អែកេម្រមាប់កផ្នៃ ងរែក់សៅ និងការកាត់បនា យចាំនួនបុគគលិកសធវ ើការ។
• ពិភាកាអាំពីអវីខ្ៃុះផ្ែលម្រតួវផ្េវ ងរក សៅសពលសម្រជ្ើេសរ ើេអែ កជ្ាំតញផ្នែ កហិញ្ញវតថុ
និងរសបៀបសម្របើម្របាេ់ព័ត៌មាន ផ្ែលពួ កសគនដ ល់ឱយអែ ក។

ការយល់ែឹងអ្ំេីថ្លលចំណាយដលទំមនុសសចាស់
FIS ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពីជ្សម្រមើេតតរបេ់អែកសែើមបីនដល់មូលនិធិសលើការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់របេ់អែក។
អែ កអាចទទួ លបានព័ត៌មានសៅសលើអុីនធឺណិត ឬនិយាយសៅកាន់មស្ត្នាី FIS។
ពួ កសគអាចពនយល់អាំពីរសបៀបផ្ែលថ្លៃ ចាំណាយផ្លទ ាំមនុេសចាេ់ម្រតូវបានគណត។
ពួ កសគអាចពិភាកាជាមួ យអែ កអាំពីការផ្លទ ាំសៅនទ ុះ ថ្លៃ ចាំណាយកនុងការផ្លទ ាំសពលសៅឈ្ប់េម្រមាកកាយ
និងថ្លៃ ចាំណាយកនុងការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់សៅកផ្នៃ ងផ្លទ ាំ។

ប ើ FIS អាចប្វ ើអ្វីខ្លះសប្រាប់អ្នក
• ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពីម្របព័នធផ្លទ ាំមនុេសចាេ់ែាំសណើរការ។
• ពនយល់អតា ន័យថ្នពាកយហិរញ្ញ វតថុផ្ែលបានសម្របើម្របាេ់សៅកនុងការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់។
• ពនយល់អាំពីថ្លៃសេវាផ្លទ ាំមនុេសចាេ់ផ្ែលអែ កអាចនឹងរំពឹងទុក។
• ពនយល់អាំពីរសបៀបផ្ែលការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់បុះពាល់ែល់ការបង់ម្របាក់រោា ិបាលរបេ់អែក រ ួមមាន Age
Pension។
• ពិភាកាជាមួ យអែ កអាំពីជ្សម្រមើេខ្ុេៗគ្នែសែើមបីបង់ការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់ ផ្នអ កសលើកាលៈសទេៈរបេ់អែក។
• បងាាញអែ កនូ វជ្សម្រមើេតត ម្របេិនសបើអែកកាំពុងគិតអាំពីការលក់ ឬការសនទ រអចលនម្រទពយ។
• ជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពីហិរញ្ញ វតថុរបេ់អែក ម្របេិនសបើថ្ែគូ របេ់អែកបានរៃប់។
អែ កអាចមាននរណាមាែក់សៅជាមួ យអែ ក សៅសពលអែ កនិយាយសៅកាន់ស្ត្នាី FIS។
អែ កអាចមានអែ កតាំណាងផ្ែលមានេិទធិអនុញ្ញញតសធវ េ
ើ កមេ ភាពជ្ាំនួេឱយអែ ក។

សប្រាប់េ័ ៌ានបដនែ ម
• សៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/fis េម្រមាប់ព័តមា
៌ នបផ្នា មជាភារអង់សគៃ េ
• សៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ផ្ែលអែ កអាចអាន រដប់
ឬសមើលព័ត៌មានជាភាររបេ់អែក
• សៅទូ រេពទ សៅសលខ្ 131 202 សែើមបីនិយាយជាមួ យសយើងជាភាររបេ់អែកអាំពីការបង់ម្របាក់
និងសេវាកមេ Centrelink
• សៅទូ រេពទ សៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមសលខ្ 131 450
សែើមបីនិយាយជាមួ យសយើង ជាភាររបេ់អែកអាំពីការបង់ម្របាក់ និងសេវាកមេ ទក់ទងនឹង Medicare
និងd Child Support
• សៅទេសតមជ្ឈមណឌលសេវាកមេ ។
ចំណាំ៖ ការសៅទូ រេពទ ពីសលខ្ទូ រេពទ នទុះសៅកាន់សលខ្ ‘13’ ពីកផ្នៃ ងណាមួ យសៅកនុងម្របសទេអូ ស្ត្រាលី
ម្រតូវបានគិតថ្លៃ តាមអម្រតាសលរ។ អម្រតាសតុះអាចផ្ម្របម្របួលពីតថ្មៃ ថ្នការសៅទូ រេពទ សៅកនុងតាំបន់
សហើយក៏អាចផ្ម្របម្របួលរវាងអែ កនដ ល់សេវាទូ រេពទ តត នងផ្ែរ។ ការសៅទូ រេពទ សៅសលខ្ ‘1800’
ពីសលខ្ទូ រេពទ នទុះរបេ់អែកគឺឥតគិតថ្លៃ ។ ការសៅទូ រេពទ ពីទូរេពទ រធារណៈ និងទូ រេពទ ថ្ែ
អាចម្រតូវបានគិតសមាង សហើយអាចគិតថ្លៃតាមអម្រតាកាន់ផ្តខ្ព េ់។

ការប្របកាសមិនេេួ លខ្ុសប្រ វូ
ព័ត៌មានផ្ែលមានសៅកនុងការសបាុះពុមពនាយសនុះមានសគ្នលបាំណងផ្តជាការផ្ណតាំចាំសពាុះការបង់ម្របាក់
និងសេវាកមេ តតបសុ ណា
ណ ុះ។ ជាការទទួ លខ្ុេម្រតូវរបេ់អែកសែើមបីេសម្រមចចិតា ម្របេិនសបើអែកម្របាថាែចង់
ោក់ពាកយេុាំការបង់ម្របាក់ និងសែើមបី សធវ ើការោក់ពាកយេុាំទក់ទងនឹងកាលៈសទេៈពិសេេរបេ់អែក។
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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.
• Discuss what to look for when choosing financial experts and how to use the information they
give you.
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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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