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குறிப்பு: இந்த சேவைக்குத் ்தகு்திபெறுை்தற்கு நீங்கள் ஒரு ‘்காமனபைல்த்-ைங்கி’ 

ைாடிக்வ்கயாளரா்க இருக்்கசைண்டிய அைேியமில்வலை.

‘நிதி-நிழை சுதநதிர 
உதவி ழைய’(Financial 
Independence Hub)
த்துடன் ததோடர்பு 
த�ோள்ளுங�ள்

பபைருமி்ப் பைங்கோளர ‘்கோமனபவல்த வங்கதி – அடுத் அத்தியோயம்’  
(Proud partner CommBank Next Chapter)

முனபுற அடழை



நீங்்கள்: 
✓ அனறோை பைண விையங்கழள உங்களுழைய 

்கடடுப்பைோடடிற்குக ப்கோண்டுவரவும், பைண 
விையங்கழளப் பைற்றறிய முடிவு்கழள 
வமற்ப்கோள்வ்தில் ்ன்னம்பைிகழ்கழய 
வளரததுகப்கோள்ளவும் விரும்பு்கதிறீர்களோ? 

✓ உங்களுழைய வரவு-ப்ச்லவு்கழளப் பைற்றறி 
விளங்கதிகப்கோள்ள விரும்பு்கதிறீர்களோ? 

✓ நீங்கவள சு்ந்்திரமோ்க உங்களுழைய 
வரவு-ப்ச்லவுத ்திடைத்திழ்ன 
உருவோக்கதிகப்கோள்வ்ற்்கோ்ன 
இயலுழமழயப் பபைற விரும்பு்கதிறீர்களோ?

✓ உ்ோரணமோ்க, ஒரு ்கோர அல்்லது வீடு 
ஒனழற வோஙகுவ்ற்்கோ்க உங்களுழைய 
ப்ச்லவு்கள் மற்றும் வ்சமிப்ழபைத ்திடைமிை 
விரும்பு்கதிறீர்களோ?

✓ ்கடைணங்கழளச் ப்சலுததுவ்ற்கும், 
எ்திரபைோரோ ப்ச்லவு்கழளச் ்சமோளிப்பை்ற்குமோ்ன 
இயலுழமழயப் பபைற விரும்பு்கதிறீ்களோ?

✓ ்கைன்கழளக குழறததுகப்கோள்ள அல்்லது 
அவற்ழறக ்கடடி முடிக்க விரும்பு்கதிறீர்களோ?

‘நிதி-நிலை 
சுதநதிரம்’ என்பது 
ஒவ்வொருவருக்கும் 
விததியொசமொனது. 

நிதி-நிலை துஷ்ப்பிரயயொகததினொல் 
ஆஸதியரலியொவில் தொக்கமுற்றவரகள் 
நிதி-நிலை சுதநதிரதலத 
உருவொக்கிக்்கொள்்ளவும், தமது 
இைக்குகல்ள அலையவும் அவரகளுக்கு 
உதவுவதறகொன இைவச, இரகசிய 
மறறும் தனி-ந்பரகளுக்யகற்ப 
வடிவலமக்க்ப்படை ஆதரவுதவி யசலவ. 

‘நிதி-நிலை 

சுதநதிர லமயம் 

’(Financial 
Independence Hub) 

என்பது எனன?



ேின வரும் விடயங்்களில் எம்மொல் 
உங்்களுக்கு உதவ இயலும்: 
•  உங்களுழைய ஆற்றல்்கழள வளரததுகப்கோள்ளவும், 

நதி்தி-நதிழ்ல இ்லககு்கழள உருவோக்கதிகப்கோள்ளவும், 
நீண்ை-்கோ்ல நதி்தி-நதிழ்ல சு்ந்்திரதழ் 
உருவோக்கதிகப்கோள்வ்ற்்கோ்ன நழைமுழறகவ்கற்ற 
நைவடிகழ்க்கழள வமற்ப்கோள்ளவும் உ்வும் ‘ஒருவருககு-
ஒருவர’ எனும் ரீ்தியி்லோ்ன நதி்தி-நதிழ்ல ஆவ்லோ்சழ்ன்கள். 

• அனறோை நதி்தி-நதிழ்ல அலுவல்்கழள நதிரவ்கதிப்பை்திலும், 
இ்லககு்கழளத ்திடைமிடடு அவற்ழற வநோக்கதிப் 
பையணிப்பை்திலும் உங்களுழைய ்ன்னம்பைிகழ்கழய 
வளரப்பை்ற்்கோ்ன ்சோ்்னங்கள் மற்றும் ்திறன்கள்.

• இ்ற்கு முனபு உங்களுழைய ்கடடுப்பைோடடில் இல்்லோ் 
விையங்கள் உள்ளைங்க - பைண விையங்கழள 
விளங்கதிகப்கோள்ளல் – உ்ோரணமோ்க, ப்சலுத்வவண்டிய 
்கடைணங்கள், ்கைன்கள், குழறந்துவிடை ்கைனவோஙகு 
்திறன ஆ்கதிய்ன. 

• உ்ோரணமோ்க, ்கோர அல்்லது வீடு ஒனழற 
வோஙகுவ்ற்்கோ்க வ்சமிக்கத துவஙகு்ல்.

• வவழ்லககுத ்திரும்புவ்ற்கு, அல்்லது ‘ப்சண்டைரலிஙக’-
இல் பை்திவ்ற்குத ்திடைமிடுவ்தில் உ்வி.

• பைரிந்துழர்கள், அல்்லது உங்களுககுத வ்ழவப்பைடும் 
மற்ற வ்சழவ்கழளப் பபைறல்.

உஙகல்ள்ப ய்பொையவ – 
உஙகளுலைய ‘நிதி-
நிலை சுதநதிர 
லமய’(Financial 
Independence Hub)்ப 
்பயணமும் தனிததுவம் 
வொயநததொக இருக்கும். 

“ேலைய 
நிலையிலிருந்து நொன 
மொறி விடயங்்கலள 
என ்கட்டுபேொடிற்குள் 
த்கொண்டுவர இது 
உதவு்கிறது.”

 “ேண விடயங்்களில் மதித்கட்டதத்னமொ்க 
இருந்த உணரலவக் ்கடந்து ஆற்றலும் 
தன்னம்ேிக்ல்கயும் மிக்்க நிலைலய 
அலடந்திருக்்கிபறன.”



ேின வருவ்ன உங்்களுக்குப 
தேொருந்தி்னொல், நீங்்கள் தகுதி 
தேறுவீர்கள்: 

• நீங்கள் வீடடு அல்்லது குடும்பை துஷப்பைிரவயோ்க 
அனுபைவத்திலிருந்து மீண்ை ஒருவரோ்க இருந்்ோல்.

• நீங்கள் ்கஷைத்திலிருந்து பைழைய நதிழ்லககுத 
்திரும்புபைவரோ்க இருந்்ோல் (அ்ோவது, பநருக்கடி 
நதிழ்லயில் இல்்லோ்வர) மற்றும் உங்களுழைய  
நதி்தி-நதிழ்ல குறறித் எ்திர்கோ்லத்திற்்கோ்ன ்திடைம் 
ஒனழற உருவோக்க ஆயத்மோ்க இருப்பைவர எனறோல்.

• நீங்கள் 18 வய்திற்கு வமற்பைடைவரோ்கவும், 
ஆஸ்திவரலியோவில் வ்சறிப்பைவரோ்கவும் இருந்்ோல். 
நதிங்கள் ஒரு நதிரந்்ர வ்சறிப்பைோளரோ்க, அல்்லது வி்சோ 
ஒனழற ழவத்திருப்பைவரோ்க இருக்கவவண்டிய்தில்ழ்ல. 

‘நதி்தி-நதிழ்ல-சு்ந்்திர உ்வி-ழமய’(Financial Independence 
Hub)த்தின வ்சழவககுத ்கு்திபபைறுவ்ற்கு நீங்கள் 
ஒரு ‘்கோமனபவல்த-வங்கதி’ வோடிகழ்கயோளரோ்க 
இருக்கவவண்டிய அவ்சறியமில்ழ்ல. இந்் வ்சழவழயப் 
பபைறுவ்ற்கு ஆ்ோரங்கழளக ப்கோடுக்கவவண்டிய 
வ்ழவ அல்்லது உங்களுழைய ்கழ்ழயச் 
ப்சோல்்லவவண்டிய வ்ழவ உங்களுககு இல்ழ்ல. 

இந்் வ்சழவ இ்லவ்சமோ்னது, அந்்ரங்கமோ்னது மற்றும் 
உங்களுழைய வ்ழவ்களுகவ்கற்பை வடிவழமக்கப்பைடைது. 
்கோ்ல வழரயழற எதுவும் இல்ழ்ல. உங்களுழைய நதி்தி-
நதிழ்ல சு்ந்்திரதழ் அழைய ய்ோரத்மோ்ன ்கோ்லக-
வ்கோடு்கழள அழையோளம் ்கோண்பை்தில் உங்களுழைய 
அணியி்னர உங்களுககு உ்வுவோர்கள். 

 “நிதி-நிலை 
ஆபைொசல்ன எனேது 
ஒரு மொதேரும்  
ேரி்கொரமொ்க 
இருந்துவந்திருக்்கிறது.”



இது இயங்கும் விதம்:
மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்: FIH@goodshep.org.au அல்்லது 
வரவவற்பு அழைப்ழபைப் பபைற 1300 050 150 எனும் இ்லக்கத்திழ்ன 
அழையுங்கள்

உங்களுழைய ்ற்வபைோழ்ய நதி்தி-நதிழ்ல, வ்ழவ்கள் மற்றும் 
பைண விையங்களில் உங்களுககுள்ள ்ன்னம்பைிகழ்க 
ஆ்கதியவற்ழறப் பைற்றறி எமககுச் ப்சோல்லுங்கள். குடும்பை 
துஷப்பைிரவயோ்கத்தின ்கோரணமோ்க நீங்கள் பைண விரயத்திற்கு 
ஆளோ்கதியிருக்கதிறீர்களோ எனபைழ் உறு்திப்பைடுததுமோறு 
உங்கழளக வ்கடவபைோம், ஆ்னோல், ஆ்ோரங்கழளத ்ரவவண்டிய 
வ்ழவவயோ, உங்களுழைய ்கழ்ழயச் ப்சோல்்ல வவண்டிய 
வ்ழவவயோ உங்களுககு இருக்கோது. 

‘நதி்தி-நதிழ்லப் பையிற்்சறி-ஆவ்லோ்சழ்னயோளர’ (Financial Coach) 
ஒருவருைன உங்கழளத ப்ோைரபுபைடுததுவது உள்ளைங்க, 
உங்களுககு ஏற்ற பவவவவறு வ்சழவதப்ரிவு்கள் என்ன 
எனபைழ்ப் பைற்றறி உங்களுைன ்க்லந்துழரயோடுவவோம். 
வ்ழவப்பைடைோல், ‘நதி்தி-நதிழ்ல ஆவ்லோ்ச்கர’ ஒருவர அல்்லது 
்சமூ்க ்சடை உ்வி ழமயங்கள், குடும்பைத துஷப்பைிரவயோ்க 
வ்சழவ்கள் மற்றும் ்சமூ்க ஆ்ரவு்வி்கள் ஆ்கதியவற்ழற 
உள்ளைக்கதிய மற்ற ‘குட பெபைரட’ (Good Shepherd) 
வ்சழவ்களுககு எம்மோல் உங்கழளப் பைரிந்துழரக்க இயலும். 

நதி்தி-நதிழ்ல சு்ந்்திரதழ் வநோக்கதி நீங்கள் 
பையணிக்கவும், எவபவப்வபைோது உங்கழளச் ்சந்்திப்பைது 
எனபைழ்யும் தீரமோ்னிப்பை்ற்்கோ்ன ்திடைம் ஒனழற 
உருவோக்கவும் உங்களுழைய ‘நதி்தி-நதிழ்ல பையிற்்சறி-
ஆவ்லோ்ச்கர’ (Financial Coach) உங்களுைன இழணந்து 
ப்சய்லோற்றுவோர. உங்களுழைய இ்லககு்கழள நீங்கள் 
்சோ்திததுவிடடீர்கள் எனற உணரவு உங்களுககு ஏற்பைடும் 
வழர உங்கழள நோங்கள் ்சந்்திததுகப்கோண்டிருப்வபைோம். 

வரவவற்பு அழைப்பு 
(Welcome Call)

‘நிதி-நிழைப் பயிற்்சி-
ஆவைோ்ழை’  
(Financial Coaching)

1.

2.

உடபுறப் பைக்கம் (மடிப்புத ்ோள்) 



ABN 61 354 551 576

ததொலைபேசி  
1300 050 150

மின்னஞசல்  
FIH@goodshep.org.au

வலைததைம்  
goodshep.org.au/FIH

‘நிதி-நிழை சுதநதிர 
உதவி ழைய’(Financial 
Independence Hub)
த்துடன் ததோடர்பு 
த�ோள்ளுங�ள்

பைினபுற அடழை


