BURMESE

Financial Information Service က ကူ ညီ နို င်ပို
Financial Information Service (FIS - ငငွေ င ကြေး အချက်အလက် ဝန်င ောင်မှု) သည် အခမဲ့ ၊ မှီ ခို ကင်ြေးပ ှီ ြေး
လ ဲ့ဝက်လို ်င ြေးသညဲ့် ညောင ြေးင ြေးနငဲ့ ် အချက်အလက်မျောြေးကို ဖြနဲ့်ဖြ ြေးင ြေးသည်။
FIS ကို လူ တို င်ြေးအတွေ က် ရနို င်သည်၊ ငအောက်ငြော်ဖ

ါလူ မျောြေး အ ါအဝင်ဖြစ်သည် -

• Aboriginal နငဲ့ ် Torres Strait Islander သစင တြေးလျန်ြေးလူမျောြေး
• င ဲ့ငဖ ောင်ြေးအငဖခချသူ မျောြေးနငဲ့ ် ဒို ကခ သည်မျောြေးအ ါအဝင် ယဥ်ငကျြေးမှုအ နငဲ့ ် ဘောသောစကောြေးအ ကျယ်ဖ နဲ့်ဖခောြေးနောြေးငသော
ငနောက်ခံ (CALD) မ လူ မျောြေး
• ငကျြေးလက် သို ဲ့မဟို တ်

်ငဝြေး ငဒသနယ်ငဖမ၌ ငနထို င်ငနသညဲ့်လူမျောြေး

• အလို ်စတင်လို ်ငနသညဲ့် ငကျောင်ြေးသူငကျောင်ြေးသောြေးမျောြေးအ ါအဝင် ငယ် ွေယ်သူမျောြေး
• သက်ကကှီ ြေးပ ှီ ြေး အပငမ်ြေးစောြေးယူ န် စဥ်ြေးစောြေးငနသညဲ့် သို ဲ့မဟို တ် သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး ယူ ငနသညဲ့်လူမျောြေး
• အလို ်သမောြေးအင်အောြေးစိုသို ဲ့ ဖ န်လည်ဝင်င ောက်လောငနသညဲ့် အမျ ြေးသမှီ ြေးမျောြေး။
FIS သည် သငဲ့ ်အောြေး သင်၏ ငငွေ င ကြေးနငဲ့ ် တ်သက်၍ အချက်အလက်အသရပ ှီ ြေး ို ံ ြေးဖြတ်သညဲ့် ို ံ ြေးဖြတ်ချက်မျောြေးချမတ် န်
ကူ ညှီ င ြေးနို င်သည်။ ကျွန်ို ်တို ဲ့သည် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ င ြေးနို င်သညဲ့် အဖခောြေးဝန်င ောင်မှုဌောနမျောြေးနငဲ့ ် အို ်စိုမျောြေးသို ဲ့လည်ြေး
လင ြေးနို င် ါသည်။

FIS လို ပ်မပပေးနို င်သည်အရာ
• FIS အ ောရမျောြေးမော ငငွေ င ကြေး အစှီ အစဥ်င ြေး ွေ င ြေးသူမျောြေး၊ အ ကံ င ြေးမျောြေး သို ဲ့မဟို တ် အတို င် င်ခံ ို ဂ္ လ်မျောြေး မဟို တ် က ါ၊
• ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သငဲ့ ်အောြေး သငဲ့ ်ငငွေ င ကြေးကို မည်သို ဲ့ င်ြေးနှီြေးဖမ ်နံ မည်ကို ငဖ ောမည် မဟို တ် ါ။
• ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သငဲ့ ်အတွေ က် အဖခောြေး ငအဂျင်စှီ ံို ြေးမျောြေး သို ဲ့မဟို တ် စှီ ြေး ွေ ောြေးလို ်ငန်ြေးမျောြေးနငဲ့ ်
• ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သင်၏ အစို ြေး ငထောက်် ဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးနငဲ့ ် တ်သက်၍

က် ံ င ြေးနို င်မည် မဟို တ် ါ။

ို ံ ြေးဖြတ်ချက်မျောြေး မချမတ် ါ။

သသစပသ ေးလျနို င်င၌ ပငွေ ပသကေး လို ပ်ကို င်ပို
FIS သည် သငဲ့ ်အောြေး သစင တြေးလျနို င်ငံ၌ ငငွေင ကြေး လို ်ကို င် ို ံ ကို နောြေးလည်ငစ န် ကူ ညှီ င ြေးနို င်သည်။
သင်သည် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို အွေ န်လို င်ြေးမ ယူ နို င်သည် သို ဲ့မဟိုတ် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သငဲ့ ်အောြေး ငငွေင ကြေးနငဲ့ ် အစို ြေး ဝန်င ောင်မှုမျောြေး အတူ တူ လို ်ကို င် ို ံ နငဲ့ ် သငဲ့ ်အငဖခအငနကို သင်
တို ြေးတက်ငအောင်လို ်နို င် ို ံ ကို ဖ သင ြေးနို င်သည်။

သင်အ ွေ က် FIS လို ပ်နို င်သည်အရာ
• ငအောက် ါတို ဲ့နငဲ့ ် ၎င်ြေးတို ဲ့ အတူ တကွေ လို ်ကို င် ို ံ ကို ရင်ြေးဖ င ြေး န်
o လူ မှု ြူလံို င ြေး ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးငငွေ
o အခွေ န်
o လို ်ခမျောြေးနငဲ့ ် လစောငငွေ
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o superannuation
o ခနဲ့်မန်ြေးငဖခ သံို ြေးငငွေင ြေး ွေ ဖခင်ြေး
o က က်ဒစ် ငခေါ် အင ကြေးဝယ်စနစ်၊ ငချြေးငငွေမျောြေးနငဲ့ ် င ကြေးပမှီ
o

င်ြေးနှီြေးဖမ ်နံ မှု မျောြေး၊

ို ံ ြေး ံ ှု ြေးနို င်သညဲ့်အ စွေ န်ဲ့မှုမျောြေးနငဲ့ ် အဖမတ်အစွေ န်ြေးမျောြေး။

• ဤအ ောမျောြေး သငဲ့ ်အတွေ က် လို ်ကို င် ို ံ နငဲ့ ် သင် လို ်နို င်သညဲ့် နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို သင် နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က်
ကူ ညှီ င ြေး န်။

သင် အလို ပ်စ င်လိုပ်သည်အခါ သင် ပငွေ ပသကေးကို စီ မခန်ခွေ ွဲခခင်ေး
FIS သည် သင် အလို ်စတင်လို ်သညဲ့်အခါ သို ဲ့မဟို တ် အလို ်ဖ န်ဝင်သညဲ့်အခါ သငဲ့ ် ငငွေင ကြေး အစှီ အမံ င ြေး ွေ ဖခင်ြေးနငဲ့ ်
တ်သက်၍ သငဲ့ ်အောြေး သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေး င ြေးနို င်သည်။
သင်သည် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို အွေ န်လို င်ြေးမ ယူ နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သင်၏ စို င ောင်ြေးငငွေ မျောြေးကို တို ြေးဖမငဲ့ ်ငစ န်နငဲ့ ် သငဲ့ ် ငငွေင ကြေး ည်မန်ြေးချက်မျောြေးကို ငအောင်ဖမင်ငစ န်
အမျ ြေးမျ ြေးငသော နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို သငဲ့ ်အောြေး ဖ သင ြေးနို င်သည်။

သင်အ ွေ က် FIS လို ပ်နို င်သည်အရာ
• ငအောက် ါတို ဲ့ကို သင် နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က် ကူ ညှီ င ြေး န် o ခနဲ့်မန်ြေးငဖခ သံို ြေးငငွေ င ြေး ွေ ို ံ နငဲ့ ် ငငွေ စိုင ောင်ြေး ို ံ
o သငဲ့ ် ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးနငဲ့ ် အကျ ြေးခံစောြေးခွေငဲ့်မျောြေးအင ေါ် အလို ်လို ်ကို င်ဖခင်ြေးက သက်င ောက် ို ံ
o superannuation နငဲ့ ် ၎င်ြေးမော အဘယ်င ကောငဲ့ ် အင ြေးကကှီ ြေး ို ံ
o ဝင်ငငွေခွေန် မည်သို ဲ့တွေက်ချက် ို ံ
o အမျ ြေးမျ ြေးငသော ငချြေးငငွေ အမျ ြေးအစောြေးမျောြေးနငဲ့ ် အင ကြေးဝယ်စနစ်အောြေး ငကောင်ြေးစွေော အသံို ြေးပ ို ံ
o အမျ ြေးမျ ြေးငသော ငငွေင ကြေး င်ြေးနှီြေးဖမ ်နံ မှု အမျ ြေးအစောြေးမျောြေးနငဲ့ ်

သင်၏

ို ံ ြေး ံ ှု ြေးနို င်သညဲ့်အ စွေ န်ဲ့မှုမျောြေးနငဲ့ ် အဖမတ်အစွေ န်ြေးမျောြေး။

စ်လို ေး စ်ခွဲ ည်ေး ရပငွေ သင်အ ွေ က် လို ပ်ကို င်ပပေးခခင်ေး

FIS သည် သင် တစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေးငငွေ ရသညဲ့်အခါ သငဲ့ ်အတွေ က် လို ်နို င်သညဲ့်နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို နောြေးလည်ငစ န်
သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ င ြေးနို င်သည်။ ဤတစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေးငငွေမော အငမွေ ဖခင်ြေး၊ ငလျော်င ကြေးငငွေ ဖခင်ြေး သို ဲ့မဟို တ်
ို လ ံ ဝန်ထမ်ြေးပြတ်ဖခင်ြေးအတွေ က်င ြေးသညဲ့် တစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေးငငွေ ဖခင်ြေး ဖြစ်နို င်သည်။
သင်သည် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို အွေ န်လို င်ြေးမ ယူ နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် ို မို လံို ပခံ ငသော အနောဂတ်အတွေ က် အစှီ အစဥ်င ြေး ွေ န် သငဲ့ ်ငငွေင ကြေးအောြေး အသံို ြေးပ ို ံ နည်ြေးလမ်ြေး အမျ ြေးမျ ြေးကို
သငဲ့ ်အောြေး ဖ သင ြေးနို င်သည်။

သင်အ ွေ က် FIS လို ပ်နို င်သည်အရာ
• အမျ ြေးမျ ြေးငသော တစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေး ငငွေ အမျ ြေးအစောြေးမျောြေးသည် Centrelink ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးအင ေါ်
ထခို က်နို င် ို ံ အောြေး နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ န်
• သငဲ့ ် တစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေးငငွေ ကို အသံို ြေးပ
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န် အမျ ြေးမျ ြေးငသော နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးအင ကောင်ြေး သင်နငဲ့ ်ငဖ ော ို န်၊
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o

င်ြေးနှီြေးဖမ ်နံ ဖခင်ြေး

o superannuation
o ဝင်ငငွေ ရောငြွေ ဖခင်။

ပကာင်ေးမွေ န်စွော အငငမ်ေးစာေးယူ ရန် အစီ အစဉ်ပရေးဆွေ ွဲခခင်ေး
FIS သည် သင်၏ အပငမ်ြေးစောြေးယူဖခင်ြေး ို င် ော နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးအင ကောင်ြေး သငဲ့ ်အောြေး ငဖ ောဖ နို င်သည်။ FIS သည် သငဲ့ ်အငနဖြငဲ့ ်
မနက်ဖြန်ဖြစ်ငစ သို ဲ့မဟို တ် အနစ် ၂၀ အတွေ င်ြေးဖြစ်ငစ သင် အပငမ်ြေးစောြေးယူ န် စှီ စဥ်သညဲ့်အခါ သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ နို င်သည်။
သင်သည် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို အွေ န်လို င်ြေးမ ယူ နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် အပငမ်ြေးစောြေးယူ ော၌ ို မို ခို င်မောသညဲ့် ငငွေင ကြေး ို င် ော အနောဂတ်တစ်ခိုအတွေ က် စှီ စဥ် န် နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို
သငဲ့ ်အောြေး ဖ သင ြေးနို င်သည်။

သင်အ ွေ က် FIS လို ပ်နို င်သည်အရာ
• သင် အပငမ်စောြေးယူသညဲ့်အခါ သငဲ့ ်ငငွေင ကြေးအငနဖြငဲ့ ် သငဲ့ ်အတွေ က် လို ်ကို င်င ြေးမညဲ့် နည်ြေးလမ်ြေးအမျ ြေးမျ ြေးကို
နောြေးလည်ငစ န် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ င ြေး န်၊ ငအောက် ါကဲ့ သို ဲ့ဖြစ်သည် o superannuation
o

ို ံ မန် ဝင်ငငွေ ငနဖခင်ြေး

o နစ်စဥ် ငငွေ မျောြေး
o သတ်မတ်င ြေးထောြေးသည် င်စင်လစောမျောြေး။
• ငငွေ င ကြေး ို င် ော ကစစ

်မျောြေးမော အစို ြေး ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးငငွေနငဲ့ ် မည်သို ဲ့လို ်ကို င် ို ံ ကို ရင်ြေးဖ င ြေး န်။

• ငနထို င်စ ောနငဲ့ ် ငနထို င် ောအမ် တန်ြို ြေးငလ ောဲ့ချငနထို င်င ြေးကစစ သငဲ့ ်အတွေ က် နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို င ွေ ြေးငနွေြေး န်။
• ငငွေ င ကြေး အတတ် ညောရင်မျောြေးအောြေး င ြေးွေ ချယ်သညဲ့်အခါ သတပ
အချက်အလက်မျောြေးကို မည်သို ဲ့အသံို ြေးပ မည်ကို င ွေ ြေးငနွေြေး န်။

မညဲ့်အ ောနငဲ့ ် ၎င်ြေးတို ဲ့င ြေးအ ်သညဲ့်

သက်ကကီ ေး ပစာင်ပ ာက်ပရေး စရ ်မျာေးကို နာေးလည်ခခင်ေး
FIS သည် သင်၏ သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေးအတွေ က် ငငွေ င ကြေး န် ို ံ ငငွေ ထညဲ့်ဝင် န် နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို သင်
နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ င ြေးနို င်သည်။
သင်သည် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို အွေ န်လို င်ြေးမ ယူ နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး စ တ်မျောြေးကို တွေ က်ချက် ို ံ သငဲ့ ်အောြေး ရင်ြေးဖ င ြေးနို င်သည်။ ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည်
အမ်ငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး (Home Care)၊ အနောြေးင ြေးခန်ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး (Respite Care) နငဲ့ ်
သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေးငဂဟော (Residential Aged Care) စ တ်မျောြေးအင ကောင်ြေး သင်နငဲ့ ်ငဖ ော ို နို င်သည်။

သင်အ ွေ က် FIS လို ပ်နို င်သည်အရာ
• သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး စနစ် လို ်ကို င် ို ံ ကို သင် နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က် ကူ ညှီ င ြေး န်။
• သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး၌ အသံို ြေးပ သညဲ့် ငငွေ င ကြေး စကောြေးလို ံ ြေးငဝါဟော မျောြေး၏ အဓ ပ ါယ်ကို ရင်ြေးဖ င ြေး န်။
• သင် င ြေးငချ နို င်သညဲ့် သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေး အခင ကြေးမျောြေးကို ရင်ြေးဖ င ြေး န်။

PAGE 3 OF 7

Services Australia

BURMESE

• သင်၏ အစို ြေး ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးမျောြေးအင ေါ် သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေးက သက်င ောက် ို ံ အင ကောင်ြေး ရင်ြေးဖ င ြေး န်၊ Age
Pension အ ါအဝင်ဖြစ်သည်။
• သငဲ့ ်အငဖခအငနမျောြေးအင ေါ် မူ တည်ပ ှီ ြေး သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရောက်င ြေးအတွေ က် င ြေးငချ န် နည်ြေးလမ်ြေး အမျ ြေးမျ ြေး အင ကောင်ြေး
သင်နငဲ့ ်ငဖ ော ို န်။
• အမ် ော င ောင်ြေးချဖခင်ြေး သို ဲ့မဟို တ် လငဖ ောင်ြေးင ြေးဖခင်ြေး အင ကောင်ြေး သင် စဥ်ြေးစောြေးငနလ င် သငဲ့ ်အတွေ က် နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေးကို
ဖ သင ြေး န်။
• အကယ်၍ သငဲ့ ် ကင်ငြော်ြက် ငသ ို ံ ြေးလ င် သငဲ့ ်ငငွေင ကြေးမျောြေးကို နောြေးလည်ငစ န်အတွေ က် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ င ြေး န်။
သင် FIS အ ောရတစ်ဉှီြေးနငဲ့ ် စကောြေးငဖ ော ို သညဲ့်အခါ သင်နငဲ့ ်အတူ တစ်စို ံ တစ်ငယောက် ရငနနို င်သည်။ အခွေ ငဲ့်
ကို ယ်စောြေးလယ်တစ်ဉှီြေး သငဲ့ ်ကို ယ်စောြေး င ောင် က
ွေ ်င ြေး န် သင် ရငနနို င်သည်။

ပို မို သ လို ပသာ အချက်အလက်မျာေးအ ွေ က်
• အဂဂ လ ်စောဖြငဲ့ ် ို မို သရလို ငသော အချက်အလက်မျောြေးအတွေ က် servicesaustralia.gov.au/fis တွေ င် ကညဲ့် ါ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ဲ့ဝင်င ောက် ါ၊ ၄င်ြေးတွေင် သင်သည် အချက်အလက်မျောြေးကို သင်ဲ့
ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ြတ်နို င်သည်၊ နောြေးငထောင်နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် ဗှီ ဒှီယို ကည်ဲ့နို င် ါသည်။
• Centrelink ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးင ြေးငငွေ မျောြေးနင်ဲ့ဝန်င ောင်မှုမျောြေးတို ဲ့နင်ဲ့ တ်သက်၍ သင်ဲ့ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ကျွန်ို ်တို ဲ့အောြေး
ငဖ ော ို န် ြိုန်ြေး 131 202 ကို ငခေါ် ါ။
• Medicare နငဲ့ ် Child Support င ြေးငငွေ မျောြေးနင်ဲ့ ဝန်င ောင်မှုမျောြေးအင ကောင်ြေးကို သင်ဲ့ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ကျွန်ို ်တို ဲ့အောြေး
ငဖ ော ို န် Translating and Interpreting Service (TIS National) ကို ြိုန်ြေး 131 450 ဖြင်ဲ့ငခေါ် ါ။
• ဝန်င ောင်မှုဌောန တစ်ခိုသို ဲ့ သွေ ောြေးင ောက် ါ။
မ ်ချက်- သစင တြေးလျနို င်ငံ မည်သည်ဲ့ငန ောမမ ို သင်ဲ့အမ်ြိုန်ြေးမ ြိုန်ြေး ‘13’ နံ ါတ်မျောြေးသို ဲ့ ငခေါ်ငသော ြို န်ြေးငခေါ်ခမျောြေးကို
ို ံ ငသနှု န်ြေးဖြင်ဲ့ ကျခံ ါသည်။ အ ို ါြိုန်ြေးငခေါ်နှု န်ြေးမော ငဒသငဖ ောကျသင်ဲ့ငငွေ ကွေ လွေ မှု ရငကောင်ြေးရနို င်ပ ှီ ြေး တယ်လှီြိုန်ြေးကိုမပ ဏှီ
အချင်ြေးချင်ြေးတွေင်လည်ြေး ကွေ လွေ ငကောင်ြေး ကွေ လွေ နို င်သည်။ သငဲ့ ်အမ်ြိုန်ြေးမ ‘1800’ နံ ါတ်မျောြေးသို ဲ့ ငခေါ်ငသော ြို န်ြေးငခေါ်မှု မျောြေးမော
အခမဲ့ ဖြစ်သည်။ အမျောြေးဖ ည်သူြိုန်ြေးနင်ဲ့ မို ဘို င်ြေးြိုန်ြေးမျောြေးမ ငခေါ်ငသောြို န်ြေးငခေါ်ဖခင်ြေးမျောြေးကို အချန်တို င်ြေးတောထောြေးနို င်ပ ှီ ြေး
ို မို ကကှီ ြေးဖမင်ဲ့ငသော နှု န်ြေးဖြင်ဲ့ ကျခံ နို င်သည်။

ာဝန်မယူ ခငင်ေးဆို ချက်
ဤထို တ်ဖ န်စောငစောင် ါ အချက်အလက်မျောြေးကို ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးင ြေးငငွေ မျောြေးနင်ဲ့ ဝန်င ောင်မှုမျောြေးအတွေ က် လမ်ြေးညွေန်
တစ်ခိုအဖြစ်သော ည် ွေယ်ထောြေး ါသည်။ သင်ဲ့အငနဖြင်ဲ့ ငထောက် ဲ့ံ င ကြေးင ြေးငငွေ ငလ ောက်ထောြေးလို မလို နင်ဲ့ သင်၏ သှီ ြေးဖခောြေး
အငဖခအငနမျောြေးအင ေါ်မူ တည်ပ ှီ ြေး ငလ ောက်လောတစ်ငစောင်ကို ငလ ောက်ထောြေးလို မလို ို ံ ြေးဖြတ် န်မော သင်၏တောဝန်ဖြစ်သည်။
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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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