آگاه و توانمند
مرکز استقالل مالی

یک سرویس رایگان ،محرمانه و متناسب
با نیازهای شخص برای پشتیبانی از
بازماندگان سوء استفاده مالی

شریک مفتخر CommBank Next Chapter

یادداشت :برای واجد شرایط بودن جهت استفاده از این سرویس نیازی نیست که مشتری  CommBankباشید.

مرکز استقالل مالی
چیست؟

یک سرویس رایگان – محرمانه و متناسب با نیازهای
شخص برای پشتیبانی از افرادی که در سراسر استرالیا از
سوء استفاده مالی متاثر شده اند ،به منظور ایجاد استقالل
مالی و دستیابی به اهداف شان ،پشتیبانی می کند.

'استقالل مالی' برای
همه متفاوت است.
آیا می خواهید که:

3

احساس نمائید بر امور مالی روزمره خود مسلط
هستید و با اطمینان در مورد پول تصمیم بگیرید؟
درآمد و هزینه خود را درک کنید؟

3
 3قادر به تنظیم بودجه مستقل باشید؟
 3هزینه و پس انداز خود را برنامه ریزی کنید به،
عنوان مثال خرید اتومبیل یا خانه؟

3

قادر به پرداخت قبوض یا پرداخت هزینه های
غیر منتظره باشید؟

3

بدهی های خود را کاهش دهید یا پرداخت کنید؟

"من از فردی که در امور پولی احساس حماقت
می کرد تبدیل به فردی توانمند و با اعتماد به نفس
شده ام" .

ما در رابطه با موارد زیر به شما کمک می کنیم:
•

مربیگری مالی یک یه یک که بر اساس نقاط قوت شما می باشد ،به
شما در توسعه اهداف مالی تان کمک می کند و از شما برای برداشتن
گام های عملی که منجر به استقالل مالی دراز مدت شما می گردد،
پشتیبانی می نماید.

•

ابزار و مهارت های الزم برای ایجاد اعتماد به نفس در مدیریت امور
روزمره ،برنامه ریزی یا تالش در جهت دستیابی به اهداف.

•

درک پول  -از جمله زمینه هایی که قبال تحت کنترل شما نبوده است،
برای مثال قبوض ،بدهی ها و امتیاز پایین اعتبار.

•

شروع به پس انداز -به عنوان مثال خرید اتومبیل یا خانه

•

پشتیبانی از برنامه ریزی برای بازگشت به کار یا ثبت نام برای
سنترلینک

•

ارجاعات یا دسترسی به سایر خدمات مورد نیاز شما

روند پیشرفت شما در مرکز
استقالل مالی منحصر به فرد
خواهد بود – درست مثل خود شما.

"کمک به من برای تغییر
و مدیریت امور ".

شما در موارد زیر واجد شرایط هستید:
• بازمانده سوء استفاده مالی در نتیجه تجربه خشونت خانگی و یا
خانوادگی هستید.
• در مرحله بهبودی قرار دارید (یعنی در شرایط بحرانی نیستید)
و آماده اید تا برنامه ای برای آینده مالی خودتان ایجاد کنید.
• باالی  18سال سن دارید و در استرالیا زندگی می کنید .شما نیازی
به داشتن اقامت دائم یا ویزا ندارید.

"مربیگری مالی فضای بهبودی
فوق العاده ای بوده است".

برای دسترسی به مرکز استقالل مالی الزم نیست مشتری
بانک  Commonwealthباشید .برای دسترسی به
خدمات ،نیازی به ارایه مدرک یا بیان داستان خود ندارید.
این سرویس رایگان ،محرمانه و متناسب با نیازهای شماست.
محدودیت زمانی وجود ندارد .تیم شما در امر شناسایی یک
جدول زمانی واقع بینانه برای دستیابی به استقالل مالی تان از
شما پشتیبانی خواهد کرد.

چگونگی کار:
به آدرس ایمیل ارسال کنید یا با شماره  1300 050 150برای تعیین وقتی برای
تماس تلفنی مقدماتی ( )Welcome Callتماس بگیرید

تماس مقدماتی
.1
در مورد وضعیت مالی فعلی ،نیازها و اعتماد به نفس خود در رابطه با
پول برای ما توضیح دهید .ما از شما خواهیم خواست تا تایید نمائید که
در نتیجه آزار و اذیت خانگی خانگی یا خانوادگی ،سوء استفاده مالی
از خودتان را تجربه کرده اید اما نیازی به ارایه مدرک یا بیان داستان
خود ندارید.

.2
ما با هم در مورد گزینه های مختلف خدمات که ممکن است برای شما
مناسب باشد – از جمله اختصاص یک مربی مالی مناسب به شما گفتگو
خواهیم کرد .در صورت نیاز ،می توانیم شما را به سایر مراکز خدماتی
 Good Shepherdمانند مشاور مالی ،یا خدمات ارایه شده توسط
مراکز خدماتی دیگر از جمله ،مراکز خدمات حقوقی جامعه ،خدمات مقابله
با آزار و اذیت خانوادگی و خدمات حمایتی موجود در جامعه ،ارجاع دهیم.

مربیگری مالی

مربی مالی شما در توسعه برنامه شما در راستای استقالل مالی
و تعیین تناوب جلسات مالقات ،شما را همراهی خواهد کرد .تا زمانی
که احساس نکنید به اهداف خود دست یافته اید ،ما مالقات با شما را
ادامه خواهیم داد.

امروز با مرکز استقالل مالی
تماس بگیرید
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