Đạt được kiến
thức và khả năng
Trung tâm Độc lập
về Tài chánh

Dịch vụ miễn phí, kín đáo,
thích hợp cho từng hoàn
cảnh để hỗ trợ người thoát
được việc bị lạm dụng tài
chánh.

Tự hào trong việc cộng sự với CommBank Next Chapter

Lưu ý: Quý vị không cần là khách hàng của CommBank để có thể sử dụng dịch vụ này.

Trung tâm Độc
lập về Tài chánh
là gì?

Một dịch vụ miễn phí, kín đáo, thích
hợp cho từng hoàn cảnh để hỗ trợ
những người bị ảnh hưởng của
việc bị lạm dụng tài chánh trên khắp
nước Úc, hầu giúp họ phát huy việc
độc lập về tài chánh và đạt được
các mục tiêu của họ.

‘Độc lập về tài chánh’ có
ý nghĩa khác biệt đối với
mọi người.
Quý vị có muốn:

✓ cảm thấy kiểm soát được mọi vấn đề
tài chánh hàng ngày và tự tin khi quyết
định các việc về tiền bạc?

✓ hiểu được mức thu nhập và chi tiêu
của mình?

✓ tự lập ngân sách chi tiêu?
✓ sắp xếp cho chi tiêu và dành dụm
ví dụ như để mua xe hay nhà?

✓ có thể trang trải cho các hóa đơn hoặc
các chi tiêu bất ngờ?

✓ giảm đi hoặc trả dứt nợ nần?

“Tôi đã thay đổi từ cảm tưởng ngu
ngơ về tiền bạc sang đạt được
khả năng và tự tin.”

Chúng tôi có thể giúp quý vị với các
việc như:
• hướng dẫn riêng về tài chánh để giúp quý vị phát
huy các ưu điểm, đề ra các mục tiêu tài chánh,
và hỗ trợ quý vị trong những bước thực tiển
trong khi gầy dựng độc lập tài chánh lâu dài.
• các công cụ và kỹ năng giúp gầy dựng lòng tự
tin của quý vị trong việc quản lý tài chánh hàng
ngày, quy hoạch và thực hiện các mục tiêu.
• hiểu biết về tiền bạc – gồm các lãnh vực trước
đây ngoài tầm kiểm soát của quý vị, ví dụ như
các hóa đơn, nợ và điểm tín dụng thấp.
• bắt đầu dành dụm, ví dụ như để mua xe hay nhà.
• hỗ trợ kế hoạch trở lại làm việc hoặc đăng ký xin
trợ cấp với Centrelink.
• giới thiệu hay giúp sử dụng các dịch vụ khác mà
quý vị cần.

Hành trình của
quý vị với Trung
tâm Độc lập về
Tài chánh sẽ độc
đáo – cũng giống
như quý vị.

“Giúp tôi biến đổi
và nắm quyền chủ
động.”

Quý vị hội đủ điều kiện để dùng dịch
vụ nếu:
• là người thoát khỏi tình trạng bị lạm dụng tài
chánh, do bị bạo hành hay ngược đãi trong
gia đình.
• đang trong giai đoạn hồi khục (có nghĩa là không
trong cơn khủng hoảng) và sẵn sàng để quy
hoạch về tài chánh cho tương lai của quý vị.
• hơn 18 tuổi và sống ở nước Úc. Quý vị không cần
là thường trú nhân hay phải có giấy chiếu khán.

“Dạy kèm về tài chánh
là một không gian giúp
nguôi ngoai cực độ.”

Quý vị không cần là khách hàng của Ngân
hàng Commonwealth để có thể sử dụng
dịch vụ của Trung tâm Độc lập về Tài
chánh. Quý vị không cần trưng bày chứng
cớ hoặc kể lại chuyện của mình để được
dùng dịch vụ này.
Dịch vụ này miễn phí, kín đáo và thích hợp
cho nhu cầu của quý vị. Không có hạn kỳ
sử dụng. Đội ngũ giúp quý vị sẽ hỗ trợ trong
việc nhận định các mốc thời gian thực tiển
để quý vị đạt được độc lập về tài chánh
cho mình.

Cách dùng dịch vụ:
Gởi email đến FIH@goodshep.org.au
hoặc gọi số 1300 050 150 để lấy Buổi hẹn Tiếp đón

Buổi hẹn Tiếp đón
1.
Cho chúng tôi biết về tình trạng tài chánh, nhu cầu
và mức độ tự tin về tiền bạc hiện tại của quý vị.
Chúng tôi sẽ hỏi quý vị để xác định xem có từng
bị lạm dụng về tài chánh do bị bạo hành trong
gia đình hoặc bị gia đình ngược đãi nhưng quý vị
không cần trưng bày chứng cớ hoặc kể lại chuyện
của mình.

2.
Chúng ta sẽ hợp lực để bàn thảo việc chọn lựa các
dịch vụ thích hợp cho quý vị – gồm việc tìm một
Người Dạy kèm về Tài chánh hợp với quý vị. Nếu cần,
chúng tôi có thể giới thiệu quý vị đến các dịch vụ khác
của Good Shepherd như gặp Tư vấn viên Tài chánh,
hoặc các dịch vụ bên ngoài gồm các trung tâm pháp lý
cộng đồng, dịch vụ liên quan đến việc ngược đãi trong
gia đình và các nhóm hỗ trợ trong cộng đồng.

Dạy kèm về Tài chánh

Người Dạy kèm Tài chánh sẽ cùng quý vị đề ra
một kế hoạch giúp quý vị tiến triển một cách độc
lập về tài chánh và xem cần gặp nhau thường
xuyên như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp quý
vị cho đến khi quý vị cảm thấy đã đạt được các
mục tiêu của mình.

Hãy liên lạc với
Trung tâm Độc
lập về Tài chánh
hôm nay
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