ARABIC

قم بإدارة أموالك
ان طريقة استخدام أموالك يمكن أن تتغير خالل حياتك .لدينا معلومات لمساعدتك على إدارة أموالك في أوقات مختلفة من حياتك.

وضع ميزانية
إذا كنت تدرس أو تتدرب ،أو تبحث عن عمل ،أو تخطط للتقاعد أو ترغب في فرز موارد أسرتك المالية ،فإن وضع ميزانية هو نقطة جيدة
للبدء.
قد تساعدك الميزانية على تتبع إنفاقك .يمكن أن يساعدك أيضا في معرفة مقدار المال الذي لديك بعد دفع الفواتير والنفقات .اجعل ميزانيتك
بسيطة وراجعها دائما.
ق نظرة على كشوف المرتبات وكشوف الحسابات المصرفية وكشف خصم
ابدأ بالنظر في المبالغ التي ترد لك .أل ِ
( Centrelink Deduction statementإذا كان لديك واحد).
ثم حدد المبلغ الذي تنفقه .تفحّص:
• الفواتير
• بيانات بطاقة االئتمان
• اإليصاالت وقوائم التسوق ،مثل تكاليف الطعام األسبوعية
• المصاريف غير المتكررة التي تعلم أنها قادمة
• الفواتير السنوية ،مثل التأمين وتسجيل السيارات.
يمكن أن يساعدك التعرف على كيفية إنفاق أموالك على معرفة أين يمكنك توفير المال.
يمكن للتغيير في حياتك أن يؤثر على ميزانيتك .تذكر مراجعة ميزانيتك بانتظام للتأكد من أنها ال تزال تعمل من أجلك.

حدد أهداف االدخار
يمكنك عمل خطة ادخار للمساعدة في توفير األموال لحاالت الطوارئ ،أو لشراء شيء باهظ الثمن.
قد تتمكن من الوصول إلى أهداف مدخراتك بشكل أسرع إذا:
• قللت من شراء األشياء التي ال تحتاجها حقا
• تستخدم النقود أو بطاقة البنك بدال من بطاقة االئتمان الخاصة بك عند التسوق.

كيف يمكنك االدخار
يتضمن موقع  Moneysmartعلى معلومات لمساعدتك في إدارة أموالك.
فيما يلي بعض الطرق للمساعدة في تحقيق أهدافك المتعلقة بالميزانية واالدخار:
• ابحث للعثور على أفضل صفقة .إذا كنت تبحث عن قرض عقاري أو تفكر في تغيير شركة الكهرباء ،اطلب صفقة أفضل .قد تتفاجأ من
المبلغ الذي يمكنك توفيره.
• اسأل البنك أو بنك اتحاد التسليف ( credit unionاتحاد االئتمان) الذي تتعامل معه عن الحسابات "الخالية من الرسوم" .إذا حصلت
على مدفوعات لدعم الدخل  ،فقد تتمكن من الحصول على حساب توفير ال يفرض رسوم.
• تفرض العديد من الشركات والبنوك رسوما على الفواتير أو الكشوفات الورقية .يمكنك توفير المال إذا اخترت الحصول عليها عبر
اإلنترنت.
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• كن حذرا في التقدم للحصول على قروض .هناك أنواع عديدة من القروض والتسليف برسوم وتكاليف وأسعار فائدة مختلفة.

احصل على قروض وخدمات مصرفية عادلة وبأسعار معقولة
• تحقق مما إذا كنت مؤهال للحصول على  No Interest Loanمن  .Good Shepherdتوفر هذه القروض رصيدا آمنا وعادال
وبسيط التكلفة للسلع والخدمات األساسية.
• " "Saver Plusهو برنامج ادخار وتعليم مالي .يتم تقديمه من قبل المنظمات المجتمعية في كل والية وإقليم .اقرأ المزيد حول هذا
الموضوع على .bsl.org.au
• إذا كنت طالبا في التعليم العالي ،فقد تكون مؤهال للحصول على .Student Start-up Loan

احصل على المساعدة
هناك أدوات وخدمات لمساعدتك على إدارة أموالك.
•  Centrepayهي خدمة مجانية وتطوعية يمكنك استخدامها لدفع الفواتير كخصم منتظم من مدفوعات  Centrelinkالخاصة بك.
• يتيح لك خيار الدفع األسبوعي الحصول على مدفوعات دعم الدخل أسبوعيا .يمكن أن يساعدك هذا إذا وجدت صعوبة في تحديد ميزانية
لدفعة نصف شهرية .ال يمكن دفع  Family Tax Benefitأسبوعيا.
• إذا كنت مؤهال ،يمكنك طلب  Family Tax Benefitأو دفعة  Carer Allowanceألن تكون  offsetهذا يعني أنه يمكن دفع
 Family Tax Benefitأو دفعة  Carer Allowanceفي أسبوع مختلف عن مدفوعات دعم الدخل الخاصة بك.
• يعد  Rent Deduction Schemeخدمة مفيدة وآمنة ومجانية .فهو يتيح لك دفع اإليجار لهيئة اإلسكان في واليتك أو إقليمك كخصم
منتظم من مدفوعات  Centrelinkالخاصة بك.
• تحدث إلى البنك أو مزود الخدمة الذي تتعامل معه إذا كنت تواجه مشكلة في سداد فاتورة أو قرض أو رهن عقاري .سيكون لدى معظمهم
فريق الضائقة الذي يمكنه المساعدة .قد يكونوا قادرين على تأخير سداد الديون أو تخفيضها أو التنازل عنها  ،حسب حالتك.

تحدث إلى شخص ما
• تحدث إلى  Financial Information Service Officersلدينا .يقدم موظفونا خدمة تعليمية مجانية وسرية لمساعدتك على فهم
القرارات المتعلقة بأموالك.
• يمكن أن يساعدك العاملون االجتماعيون في تقديم المشورة والدعم والمعلومات في األوقات الصعبة .أخبرنا إذا كنت بحاجة إلى مترجم،
وسنرتب ذلك مجانا.
• يمكنك العثور على مستشار مالي في منطقتك على .ndh.org.au

للمزيد من المعلومات
• اتصل بالرقم  131 202للتحدث معنا بلغتك عن مدفوعات وخدمات .Centrelink
• اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/manageyourmoneyللحصول على مزيد من المعلومات باللغة اإلنجليزية
• اذهب إلى  servicesaustralia.gov.au/yourlanguageلقراءة المعلومات بلغتك أو االستماع إليها أو مشاهدتها.
قد يفرض عليك مزود الهاتف سعرا ثابتا للمكالمات من هاتف منزلك إلى رقم " ."13هذا من أي مكان في أستراليا وقد يختلف السعر حسب
مزود الهاتف الخاص بك .المكالمات إلى رقم " "1800من هاتف منزلك مجانية .قد يقوم مزودو الهاتف بتحديد وقت مكالمتك وفرض سعرا
أعلى إذا اتصلت من هاتف عام أو هاتف محمول.
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إخالء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المنشور هي دليل للمدفوعات والخدمات فقط  ،وهي صحيحة اعتبارا من  25يناير  .2022يرجى مراجعة موقعنا
على اإلنترنت للحصول على أحدث المعلومات .تقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على دفعة بناء
على ظروفك الخاصة.
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Manage your money
How you use your money can change during your life. We have information to help you manage
your money at different times in your life.

Planning a budget
If you are studying or training, looking for work, planning for retirement or want to sort out your
household finances, making a budget is a good place to start.
A budget may help you to track your spending. It can also help you work out how much money you
have after paying bills and expenses. Keep your budget simple and check it often
Start by looking at how much money you have coming in. Look at payslips, bank statements, and
your Centrelink Deduction statement )if you have one(.
Then, work out how much you are spending. Look at:
• bills
• credit card statements
• receipts and shopping dockets, like weekly food costs
• one-off expenses that you know are coming up
• annual bills, like insurance and car registration.
Working out how you spend your money can help you see where you can save money.
A change in your life can affect your budget. Remember to review your budget regularly to make
sure it is still working for you.

Set savings goals
You can make a savings plan to help put away money for an emergency, or to buy an expensive
item.
You may be able to reach your savings goals quicker if you:
• cut back on buying things you don’t really need
• use cash or a debit card instead of your credit card when shopping.

How you can save
The Moneysmart website has information to help you manage your money.
Here are some ways to help with your budget and savings goals:
• Research to find the best deal. If you are looking for a mortgage or thinking about ch anging
electricity provider, ask for a better deal. You may be surprised at how much you can save.
• Ask your bank or credit union about ‘fee free’ accounts. If you get an income support payment
you may be able to get a savings account that will not charge fees.
• Many companies and banks charge for paper bills or statements. You could save money if you
choose to get these online.
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• Be careful applying for loans. There are many types of loans and credit with different fees
charges and interest rates.

Get fair and affordable banking and loans
• Check if you qualify for a No Interest Loan from Good Shepherd. These loans provide safe,fair
and affordable credit for essential goods and services.
• ‘Saver Plus is a savings and financial education program. It is offered by community
organisations in every state and territory. Read more about it at bsl.org.au.
• If you are a higher education student, you may be eligible for our Student Start-up Loan.

Get help
There are tools and services to help you manage your money.
• Centrepay is a free and voluntary service you can use to pay bills as regular deductions from
your Centrelink payments.
• The weekly payment option allows you to get your income support payment weekly. This can
help if you find it hard to budget on a fortnightly payment. Family Tax Benefit payment can not
be paid weekly.
• If you are eligible, you can ask for your Family Tax Benefit or Carer Allowance payment to be
offset. This means your Family Tax Benefit or Carer Allowance payment can be paid on a
different week to your income support payment.
• The Rent Deduction Scheme is a useful, secure and free service. It lets you pay your state or
territory housing authority rent as regular deductions from your Centrelink payments.
• Speak to your bank or service provider if you have trouble paying a bill, loan or mortgage. will
have a hardship team who can help. They may be able to delay, reduce or waive debt
repayments, depending on your situation.

Speak to someone
• Talk to our Financial Information Service Officers. Our officers provide a free and confidential
education service to help you understand decisions about your finances.
• Our social workers can help you with counselling, support and information during difficult times
Let us know if you need an interpreter, and we will arrange one for free.
• You can find a financial counsellor in your area at ndh.org.au.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services .
• Go to servicesaustralia.gov.au/manageyourmoney for more information in English
• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage to read, listen to or watch information in your
language.
Your phone provider may charge you a fixed rate for calls from your home phone to ‘13’ numbers.
This is from anywhere in Australia and the rate may vary depending on your phone provider. Calls
to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Phone providers may time your call and charge
a higher rate if you call from a public or mobile phone.

PAGE 5 OF 6

Services Australia

ENGLISH

Disclaimer
The information contained in this publication is a guide to payments and services only, and is
correct as of 25 January 2022. Please check our website for the most current information. It is
your responsibility to decide if you wish to apply for a payment based on your particular
circumstances
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