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Financial Information Service
Financial Information Service (FIS - សេវាព័តមា
៌ នផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុ) នដ ល់ការអប់រំ
និងព័ត៌មានសោយឥតគិតថ្លៃ សោយឯកយរាជ្យ និងមានលកខ ណៈេមាាត់។
FIS មានេម្រមាប់មនុេសម្រគប់រ ូប រ ួមទ ាំងមនុេសផ្ែល៖
• ជាម្របជាជ្នអូ ម្ររាលីជា Aboriginal និង Torres Strait Islander
• មកពីរវតារចម្រម រុះផ្នែ កវបបធម៌ និងភារ (CALD) រ ួមមានជ្នអសតាម្របសវេន៍ និងជ្នស ៀេខ្ល ួន
• កាំពុងរេ់សៅកនុងតាំប់ជ្នបទ ឬតាំបន់ោច់ម្រេយាល
• មនុេសមានវ ័យសកេ ង រ ួមមាននិេសិតផ្ែលចាប់សនដ ើមសធវ ើការ
• ស្តេាីផ្ែលម្រតឡប់សៅកផ្នៃ ងសធវ ើការវ ិញ។
អែ កអាចចូ លសម្របើម្រាេ់ Financial Information Service តាមរយៈសេវាទូ រេពទ និងសគហទាំព័រ។

របបៀបដែល FIS អាចជួយបាន
ចាំសណុះែឹងផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុសកើនសឡើងនឹងជ្ួ យអែ កសរៀបចាំ និងេសម្រមចានសោលសៅផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុរបេ់អែក។
មស្តនាី FIS អាចជ្ួ យអែ កបសងក ើនជ្ាំតញ របេ់អែកសែើមបី សធវ ើសេចកដ ីេសម្រមចចិតាផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុ សោយែឹង
ព័ត៌មាន សៅម្រគប់ែាំណាក់កាលជ្ី វ ិតរបេ់អែក។
មស្តនាី FIS អាចពនយល់៖
• រសបៀបផ្ែលនលិតនលហិញ្ញវតថុែាំសណើរការ
• រសបៀបផ្ែលនលិតនលហិញ្ញវតថុបុះពាល់ែល់ការបង់ម្រាក់រោា ិាល
• ការបង់ម្រាក់រោា ិាល និងរសបៀបផ្ែលការផ្លៃេ់បដ ូរសៅកនុងកាលៈសទេៈរបេ់អែក
អាចបុះពាល់ែល់េិទធិទទួ លាន របេ់អែក
• រសបៀបផ្េវ ងរកធនធានតតសែើមបីជ្ួយអែ កជាមួ យនឹងបញ្ហាផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុរបេ់អែក
• រសបៀបផ្ែលសេវាកមេ ជាសម្រចន
ើ របេ់រោា ិាល និងេហគមន៍អាចជ្ួ យអែ ក។
មស្តនាី FIS មិនផ្មនជាអែ កសរៀបចាំផ្ននការហិរញ្ញ វតថុ ឬអែ កនដ ល់ឱវាទផ្នែ កហិរញ្ញ វតថុសទ។ ពួ កសគមិនលក់
ឬនដ ល់ឱវាទ ឬសោុះម្ររយជាមួ យទីភាែក់ងារតតជ្ាំនួេឱយអែ កសទ។ មស្តនាី FIS មិនសធវ ើសេចកដ ីេសម្រមចចិតា
អាំពីការបង់ម្រាករោា ិាលរបេ់អែកសទ។

បេលណាដែល FIS អាចជួយបាន
FIS អាចនដ ល់ព័ត៌មានមានម្របសយាជ្ន៍ែល់អែក សៅសពល៖
• អែ កចង់ែឹងបផ្នែ មអាំពីកិចចការទក់ទងនឹងធតោរ ការវ ិនិសយាគ ឬពនធ ោរ
• អែ កកាំពុងចាប់សនដ ើមការងារលេ ី
• អែ កម្រតូវការសធវ ើសេចកដ ីេសម្រមចចិតាអាំពី superannuation របេ់អែក
• អែ កចង់ែឹងបផ្នែ មអាំពីការសម្របើម្រាេ់ឥណទន
• អែ កានមានការផ្លៃេ់បដ ូរសៅកនុងកាលៈសទេៈរបេ់អែក
• អែ កទទួ លានការបង់ម្រាក់េរុប ពិសម្រពាុះអែ កានម្រតូវែកសចញពីការងារ ឬជាេាំណង ឬមរតក
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• អែ កកាំពុងចាប់សនដ ើមគិតអាំពី ឬសម្រតៀមខ្ល ួន ចូ លនិវតា ន៍
• អែ ក ឬនរណាមាែក់ផ្ែលអែ កផ្លទ ាំសម្រតៀមខ្ល ួនរ ួចសហើយេម្រមាប់ការផ្លទ ាំមនុេសចាេ់។

េ័ត៌មានអំេីការែកបចញេីការងារ
មស្តនាី FIS អាចជ្ួ យានម្របេិនសបើអែកាន ឬនឹងម្រតូវានសគែកសចញពីការងារ។
ពួ កសគអាចនដ ល់ព័តមា
៌ នេដ ីពីការបង់ម្រាក់ទូទត់ចាំសពាុះការាត់បង់ការងារ, superannuation,
និងការបង់ម្រាក់ Centrelink។
ពួ កសគអាចពិភាកាជាមួ យអែ កអាំពីរែនភាពផ្លទល់ខ្ល ួនរបេ់អែក និងជ្ួ យអែ កឱយយល់អាំពជ្
ី សម្រមើេ
តតរបេ់អែក។

សម្រមាប់េ័ត៌មានបដនែ ម
• សៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/fis េម្រមាប់ព័តមា
៌ នបផ្នែ មជាភារអង់សគៃ េ។
• សៅកាន់ servicesaustralia.gov.au/yourlanguage ផ្ែលអែ កអាចអាន រដប់
ឬសមើលព័ត៌មានជាភាររបេ់អែក
• សៅទូ រេពទ សៅសលខ្ 131 202 សែើមបីនិយាយជាមួ យសយើងជាភាររបេ់អែកអាំពីការបង់ម្រាក់
និងសេវាកមេ Centrelink
• សៅទូ រេពទ សៅ Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមសលខ្ 131 450
សែើមបីនិយាយជាមួ យសយើង ជាភាររបេ់អែកអាំពីការបង់ម្រាក់ និងសេវាកមេ ទក់ទងនឹង Medicare
និងd Child Support
• សៅទេសតមជ្ឈមណឌលសេវាកមេ ។
ចំណាំ៖ ការសៅទូ រេពទ ពសី លខ្ទូ រេពទ នទុះសៅកាន់សលខ្ ‘13’ ពីកផ្នៃ ងណាមួ យសៅកនុងម្របសទេអូ ម្ររាលី
ម្រតូវានគិតថ្លៃ 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
អាចម្រតូវានគិតសមាង សហើយអាចគិតថ្លៃតាមអម្រតាកាន់ផ្តខ្ព េ់។

ការម្របកាសមិនទទួ លខុសម្រតូវ
ព័ត៌មានផ្ែលមានសៅកនុងការសាុះពុមពនាយសនុះមានសោលបាំណងផ្តជាការផ្ណតាំចាំសពាុះការបង់
ម្រាក់ និងសេវាកមេ តតបុសណា
ណ ុះ។ ជាការទទួ លខ្ុេម្រតូវរបេ់អែកសែើមបីេសម្រមចចិតា
ម្របេិនសបើអែកម្រាថ្នែចង់ោក់ពាកយេុាំការបង់ម្រាក់ និងសែើមបី
សធវ ើការោក់ពាកយេុាំទក់ទងនឹងកាលៈសទេៈពិសេេរបេ់អែក។
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Financial Information Service
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
• women returning to the workforce.
You can access the Financial Information Service through our Phone Service and website.

How FIS can help
Increased financial knowledge will help you set and achieve your financial goals.
FIS Officers can help you increase your skills to make informed financial decisions throughout your
life.
FIS Officers can explain:
• how financial products work
• how financial products affect government payments
• government payments and how a change in your circumstances may affect your entitlements
• how to find resources to help you with your financial matters
• how a range of government and community services can help you.

FIS Officers are not financial planners or financial counsellors. They do not sell or give advice or
deal with other agencies on your behalf. FIS Officers do not make decisions about your
government payments.

When FIS can help
FIS can give you useful information when:
• you want to know more about banking, investment or tax
• you are starting a new job
• you need to make a decision about your superannuation
• you want to know more about using credit
• you have had a change in your family circumstances
• you get a lump sum of money because you have been retrenched, or as compensation or an
inheritance
• you are starting to think about, or ready to, retire
• you or someone you care for is ready for Aged Care.
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Information about retrenchment
FIS Officers can help if you have been, or will be, retrenched.
They can provide information on redundancy payments, superannuation and Centrelink payments.
They can talk to you about your personal situation and help you understand your options.

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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