م َّ
طلعة ومتم ِ ّكنَة
مركز
االستقالل المالي

خدمة مجانية ،سرية وشخصية تدعم
الناجين من اإلساءة المالية.

شريك فخور لِـ CommBank Next Chapter

مالحظة :ال داعٍ ألن تكونوا زبائن مصرف  CommBankكي تكونوا مؤهلين لهذه الخدمة.

ما هو مركز االستقالل
المالي؟

خدمة مجانية ،سرية وشخصية تدعم المتضررين
من اإلساءة المالية في كل أرجاء أوستراليا كي يبنوا
استقاللهم المالي ويبلغوا أهدافهم.

يختلف "االستقالل المالي"
من شخص آلخر.
هل تريد أن:

✓

تشعر بالسيطرة على أمورك المالية اليومية والثقة
في اتخاذ القرارات بشأن األموال؟
تفهم دخلك ومصاريفك؟

✓
✓ تتمكن من وضع ميزانية لنفسك بشكل مستقل
باستقاللية؟

✓

تخطط لمصاريفك ومدخراتك مثالً من أجل شراء
سيارة أو بيت؟

✓

تتمكن من تسديد الفواتير أو المصاريف غير
المتوقعة؟

✓

تخفيض أو تسديد الديون؟

"لقد انتقلت من الشعور بالحماقة فيما يخص
األموال إلى التمكين والثقة".

يمكننا مساعدتك في:
• التدريب المالي الفردي الذي يعزز نقاط قوتك ويساعدك على
تطوير األهداف المالية ويدعمك ألخذ خطوات عملية لبناء
االستقالل المالي طويل األمد.
• األدوات والمهارات لبناء ثقتك في إدارة األمور المالية اليومية
والتخطيط أو العمل نحو األهداف.
• فهم األمور المالية ـ بما في ذلك األمور التي كانت خارج سيطرتك
سابقًا كالفواتير والديون وسوء السجل االئتماني.
• البدء في التوفير لشراء سيارة أو بيت مثالً.
• الدعم للتخطيط من أجل العودة إلى العمل أو التسجيل لدى
سنترلينك.
• اإلحاالت أو الحصول على الخدمات األخرى التي تحتاج اليها.

إن مشوارك مع مركز
االستقالل المالي سيكون
فريدًا ـ مثلك تما ًما.

التحول
"مساعدتي على
ُّ
واالمساك بزمام األمور".

أنت مؤهل إذا كنت:
• قد نجوت من اإلساءة المالية التي تعرضت لها من خالل اإلساءة
المنزلية أو العائلية.
• في مرحلة التعافي (لست في أزمة مثالً) ومستعد لتطوير خطة من
أجل مستقبلك المالي.
• فوق  ١٨سنة من العمر وتعيش في أوستراليا .ال داعٍ ألن تكون
بحوزتك إقامة دائمة أو تأشيرة.

"لقد شكَّل لي التدريب المالي
مساحة شفاء هائلة".

ال داعٍ ألن تكون أحد زبائن مصرف كومنولث كي تستعمل
مركز االستقالل المالي .لن تحتاج إلى تقديم األدلَّة أو أن تروي
قصتك كي تتمكن من الحصول على الخدمة.
هذه الخدمة مجانية وسرية ومص َّممة لتلبية احتياجاتك .ليس
هناك من حد زمني .سيدعمك فريقك من أجل تحديد حدود زمنية
معقولة لبلوغ استقالليتك المالية.

كيف يعمل:
أرسل رسالة الكترونية إلى FIH@goodshep.org.au
أو اتصل بالرقم  1300 050 150لحجز مكالمة الترحيب

مكالمة الترحيب
.١
أخبرنا عن وضعك المالي الحالي واحتياجاتك وثقتك في استعمال المال.
التصرف واالستغالل المالي
تعرضك لسوء
ُّ
سنطلب منك أن تُثبت لنا ّ
َّ
نتيجة اإلساءة المنزلية أو العائلية لكن لن تحتاج إلى تزويدنا باألدلة أو
أن تُخبرنا بقصتك.

.2
سنناقش سويًا خيارات الخدمات المختلفة التي قد تناسبك ـ بما في ذلك إحالتك
إلى ُمدرب للشؤون المالية .وإذا تطلَّب األمر فيمكننا إحالتك إلى خدمات أخرى
لدى مؤسسة  Good Shepherdكالمرشد المالي أو إلى خدمات خارجية
بما فيها المراكز ال ُمجتمعية للخدمات القانونية وخدمات معالجة اإلساءة العائلية
والدعم ال ُمجتمعي.

التدريب المالي

سيتعاون معك مدربك المالي لوضع خطة للعمل على تحقيق االستقالل
ت
المالي وتحديد وتيرة اللقاءات .سنلتقي بك إلى أن تشعر بأنك قد بلغ ِ
أهدافك.

اتصلي اليوم بمركز
االستقالل المالي

هاتف

1300 050 150

بريد الكتروني

FIH@goodshep.org.au

موقع الشبكة

goodshep.org.au/FIH

رقم المصلحة التجارية األسترالية ABN 61 354 551 576

