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Financial Information Service
Financial Information Service (FIS - ငငွေ င ကြေး အချက်အလက် ဝန်င ောင်မှု) သည် အခမဲ့ ၊ မှှီခို ကင်ြေးပပှီ ြေး လ ဲ့ဝှက်လိုပ်ငပြေးသညဲ့်
ပညောငပြေးင ြေးနှငဲ့ ် အချက်အလက်မျောြေးကို ဖြနဲ့်ဖြ ြေးငပြေးသည်။
FIS ကို လူ တို င်ြေးအတွေ က် ရှနို င်သည်၊ ငအောက်ငြော်ဖပပါလူ မျောြေး အပါအဝင်ဖြစ်သည် • Aboriginal နှ ငဲ့ ် Torres Strait Islander သစင တြေးလျန်ြေးလူမျောြေး
• င ဲ့ငဖပောင်ြေးအငဖခချသူ မျောြေးနှငဲ့ ် ဒို ကခ သည်မျောြေးအပါအဝင် ယဥ်ငကျြေးမှုအ နှ ငဲ့ ် ဘောသောစကောြေးအ ကျယ်ဖပနဲ့်ဖခောြေးနောြေးငသော ငနောက်ခံ
(CALD) မှ လူ မျောြေး
• ငကျြေးလက် သို ဲ့မဟို တ် ပ်ငဝြေး ငဒသနယ်ငဖမ၌ ငနထို င်ငနသညဲ့်လူမျောြေး
• အလို ပ်စတင်လိုပ်ငနသညဲ့် ငကျောင်ြေးသူငကျောင်ြေးသောြေးမျောြေးအပါအဝင် ငယ် ွေယ်သူမျောြေး
• အလို ပ်သမောြေးအင်အောြေးစိုသို ဲ့ ဖပန်လည်ဝင်င ောက်လောငနသညဲ့် အမျ ြေးသမှီ ြေးမျောြေး။
သငဲ့ ်အငနဖြငဲ့ ် Financial Information Service ကို ကျွန်ိုပ်တို ဲ့၏ ြိုန်ြေးဝန်င ောင်မှုနှငဲ့ ် ဝက်ဘ် ို က်တို ဲ့မှတစ် ငဲ့ ် ယူ နို င်သည်။

FIS က ကူ ညီ နို င်ပို
ပို မို တို ြေးပွေောြေးလျက်ရှသညဲ့် ငငွေ င ကြေး ဗဟို သို တအောြေးဖြငဲ့ ် သင်၏ ငငွေ င ကြေး ည်မှန်ြေးချက်မျောြေးကို ချမှတ်ငစ န်နှငဲ့ ် ငအောင်ဖမင်ငစ န် သငဲ့ ်အောြေး
ကူ ညှီ ငပြေးနို င်သည်။
FIS အ ောရှမျောြေးသည် သငဲ့ ်ဘဝတစ်ငလ ောက်လို ံ ြေး အချက်အလက်သရှပပှီ ြေးချမှတ်သညဲ့် ငငွေ င ကြေး ို င် ော
ချမှတ် န်အတွေ က် သငဲ့ ် စွေ မ်ြေး ည်မျောြေးကို တို ြေးဖမြှ ငဲ့ ်ငပြေးငစ န် သငဲ့ ်အောြေး အငထောက်အကူ ပပနို င်သည်။

ို ံ ြေးဖြတ်ချက်မျောြေးကို

FIS အ ောရှမျောြေးက ရှင်ြေးဖပနို င်သည်မှော • ငငွေ င ကြေး ို င် ောကစစ မျောြေး လို ပ်ကို င်ပို ံ
• ငငွေ င ကြေး ို င် ော ကစစ ပ်မျောြေးမှော အစို ြေး ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငငွေ အငပေါ် သက်င ောက်ပို ံ
• အစို ြေး ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးနှငဲ့ ် သငဲ့ ်အငဖခအငနမျောြေးရှ ငဖပောင်ြေးလချက်တစ်ခိုမှော သငဲ့ ် ပို င်ခွေငဲ့်မျောြေးအငပေါ် သက်င ောက်နို င်ပို ံ
• သင်၏ ငငွေ င ကြေး ကစစ ဖြငဲ့ ် သငဲ့ ်အောြေး အငထောက်အကူ ပပ န် ပံဲ့ ပို ြေး င်ြေးဖမစ်မျောြေးကို ရှောငြွေ ပို ံ
• အစို ြေး နှ ငဲ့ ် လူ မှု အသို င်ြေးအဝို င်ြေး ဝန်င ောင်မှု အမျ ြေးမျ ြေးက သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ နို င်ပို ံ ။
FIS အ ောရှမျောြေးမှော ငငွေ င ကြေး အစှီ အစဥ်င ြေး ွေ ငပြေးသူမျောြေး သို ဲ့မဟို တ် ငငွေ င ကြေး အတို င်ပင်ခံပိုဂ္ လ်မျောြေး မဟို တ် ကပါ၊ ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည်
အ ကံ ဉာဏ် မင ောင်ြေးချပါ သို ဲ့မဟို တ် မငပြေးပါ သို ဲ့မဟို တ် အဖခောြေး ငအဂျင်စှီ ံို ြေးမျောြေးနှငဲ့ ် သငဲ့ ်ကို ယ်စောြေး က် ံ မငပြေးပါ။ ၎င်ြေးသူတို ဲ့သည်
သင်၏ အစို ြေး ငထောက််ပဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးနှငဲ့ ်ပတ်သက်၍ ို ံ ြေးဖြတ်ချက်မျောြေး မချမှတ်ပါ။

မည်သည်အခ န်၌ FIS ကူ ညီ ပပေးနို င်သည်
FIS သည် သငဲ့ ်အောြေး အသံို ြေးဝင်သညဲ့် သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို ငပြေးအပ်နို င်သညဲ့် အချန်မှော • ဘဏ်၊ င်ြေးနှှီြေးဖမြှ ပ်နှံမှု သို ဲ့မဟို တ် အခွေ န် အင ကောင်ြေး သင် သချင်သညဲ့်အခါ
• သင် အလို ပ်အသစ်ကို စတင်လိုပ်သညဲ့်အခါ
• သင်၏ superannuation အင ကောင်ြေး

ို ံ ြေးဖြတ်ချက် ချမှတ် န် သင် လို အပ်သညဲ့်အခါ

• က က်ဒစ် ငခေါ် အင ကြေးဝယ်ယူစနစ် အင ကောင်ြေး သင် ပို မို သချင်သညဲ့်အခါ
• သငဲ့ ် မသောြေးစို အငဖခအငနမျောြေးတွေင် ငဖပောင်ြေးလချက်တစ်ခို သငဲ့ ်တွေင် ရှခဲ့ သညဲ့်အခါ
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• သင် အလို ပ် ို တ်သမ်ြေးခံ ဖခင်ြေးင ကောငဲ့ ် သို ဲ့မဟို တ် ငလျော်င ကြေး ဖခင်ြေးင ကောငဲ့ ် သို ဲ့မဟို တ် အငမွေ ဖခင်ြေးင ကောငဲ့ ် သင်
တစ်လို ံ ြေးတစ်ခတည်ြေးငငွေ ရှသညဲ့်အခါ
• သင် အပငမ်ြေးစောြေးယူ န် စတင်စဥ်ြေးစောြေးသညဲ့်အခါ သို ဲ့မဟို တ် အပငမ်ြေးစောြေးယူ န် အ င်သငဲ့ ်ဖြစ်သညဲ့်အခါ
• သင် သို ဲ့မဟို တ် သင် ငစောငဲ့ ်ငရှောက်ငပြေး သညဲ့် တစ်စို ံ တစ်ငယောက်မှော သက်ကကှီ ြေးငစောငဲ့ ်ငရှောက်င ြေးအတွေ က် အ င်သငဲ့ ်ဖြစ်သညဲ့်အခါ။

အလို ပ်ရိုတ်သမ်ေးခရခခင်ေး အပ ကြောင်ေး သတင်ေးအခ က်အလက်မ ြောေး
FIS အ ောရှမျောြေးသည် အကယ်၍ သင် အလို ပ် ို တ်သမ်ြေးခံခဲ့ လ င် သို ဲ့မဟို တ် အလို ပ် ို တ်သမ်ြေးခံ မည်ဖြစ်လ င် ကူ ညှီ ငပြေးနို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် ပို လ ံ ဝန်ထမ်ြေးပြတ်ဖခင်ြေး ို င် ော ငပြေးငငွေ မျောြေး၊ superannuation နှ ငဲ့ ် Centrelink ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငငွေ မျောြေးနှငဲ့ ် ပတ်သက်သညဲ့်
သတင်ြေးအချက်အလက်မျောြေးကို ငပြေးအပ်နို င်သည်။
၎င်ြေးသူတို ဲ့သည် သငဲ့ ် တစ်ကို ယ်င အငဖခအငနမျောြေးအင ကောင်ြေး သင်နှငဲ့ ်ငဖပော ို နို င်ပပှီ ြေး သငဲ့ ်အတွေ က် နို င်သညဲ့်နည်ြေးလမ်ြေးမျောြေး
နောြေးလည်ငစ န် သငဲ့ ်အောြေး ကူ ညှီ ငပြေးနို င်သည်။

ပို မို သရလို ပသြော အခ က်အလက်မ ြောေးအတွ က်
• အဂဂလပ်စောဖြငဲ့ ် ပို မို သရှလို ငသော အချက်အလက်မျောြေးအတွေ က် servicesaustralia.gov.au/fis တင င် ကညဲ့်ပါ
• servicesaustralia.gov.au/yourlanguage သို ဲ့ဝင်င ောက်ပါ၊ ၄င်ြေးတွေင် သင်သည် အချက်အလက်မျောြေးကို သင်ဲ့
ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ြတ်နို င်သည်၊ နောြေးငထောင်နို င်သည် သို ဲ့မဟို တ် ဗှီ ဒှီယို ကည်ဲ့နို င်ပါသည်။
• Centrelink ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငပြေးငငွေ မျောြေးနှင်ဲ့ဝန်င ောင်မှုမျောြေးတို ဲ့နှင်ဲ့ပတ်သက်၍ သင်ဲ့ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ကျွန်ိုပ်တို ဲ့အောြေး ငဖပော ို န် ြိုန်ြေး
131 202 ကို ငခေါ်ပါ။
• Medicare နှ ငဲ့ ် Child Support ငပြေးငငွေ မျောြေးနှင်ဲ့ ဝန်င ောင်မှုမျောြေးအင ကောင်ြေးကို သင်ဲ့ဘောသောစကောြေးဖြင်ဲ့ ကျွန်ိုပ်တို ဲ့အောြေး ငဖပော ို န်
Translating and Interpreting Service (TIS National) ကို ြိုန်ြေး 131 450 ဖြင်ဲ့ငခေါ်ပါ။
• ဝန်င ောင်မှုဌောန တစ်ခိုသို ဲ့ သွေ ောြေးင ောက်ပါ။
မတ်ခ က်- သစင တြေးလျနို င်ငံ မည်သည်ဲ့ငန ောမှမ ို သင်ဲ့အမ်ြိုန်ြေးမှ ြိုန်ြေး ‘13’ နံ ပါတ်မျောြေးသို ဲ့ ငခေါ်ငသော ြိုန်ြေးငခေါ်ခမျောြေးကို ပံို ငသနှုန်ြေးဖြင်ဲ့
ကျခံ ပါသည်။ အ ို ပါြိုန်ြေးငခေါ်နှု န်ြေးမှော ငဒသငဖပောကျသင်ဲ့ငငွေ ကွေ လွေ မှု ရှငကောင်ြေးရှနို င်ပပှီ ြေး တယ်လှီြိုန်ြေးကိုမပ ဏှီ အချင်ြေးချင်ြေးတွေင်လည်ြေး
ကွေ လွေ ငကောင်ြေး ကွေ လွေ နို င်သည်။ သငဲ့ ်အမ်ြိုန်ြေးမှ ‘1800’ နံ ပါတ်မျောြေးသို ဲ့ ငခေါ်ငသော ြိုန်ြေးငခေါ်မှု မျောြေးမှော အခမဲ့ ဖြစ်သည်။ အမျောြေးဖပည်သူြိုန်ြေးနှင်ဲ့
မို ဘို င်ြေးြိုန်ြေးမျောြေးမှ ငခေါ်ငသောြိုန်ြေးငခေါ်ဖခင်ြေးမျောြေးကို အချန်တို င်ြေးတောထောြေးနို င်ပပှီ ြေး ပို မို ကကှီ ြေးဖမင်ဲ့ငသော နှုန်ြေးဖြင်ဲ့ ကျခံ နို င်သည်။

တြောဝန်မယူ ခငင်ေးဆို ခ က်
ဤထို တ်ဖပန်စောငစောင်ပါ အချက်အလက်မျောြေးကို ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငပြေးငငွေ မျောြေးနှင်ဲ့ ဝန်င ောင်မှုမျောြေးအတွေ က် လမ်ြေးညွေန်တစ်ခို အဖြစ်သော
ည် ွေယ်ထောြေးပါသည်။ သင်ဲ့အငနဖြင်ဲ့ ငထောက်ပဲ့ံ င ကြေးငပြေးငငွေ ငလ ောက်ထောြေးလို မလို နှ င်ဲ့ သင်၏ သှီ ြေးဖခောြေး အငဖခအငနမျောြေးအငပေါ်မူ တည်ပပှီ ြေး
ငလ ောက်လောတစ်ငစောင်ကို ငလ ောက်ထောြေးလို မလို ို ံ ြေးဖြတ် န်မှော သင်၏တောဝန်ဖြစ်သည်။
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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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