
            تنوير وتمكين

هذه الخدمة متاحة لك بغض النظر عن البنك الذي تتعامل معه.

الغالف األمامي

 )CommBank Next Chapter( "كومبانك نيكست تشابتر" 
هي شريك يدعم محور االستقالل المالي ونفخر به

خدمة مجانية وسرية تدعم 
األشخاص الذين تعرضوا 
لإلساءة مالية بهدف زيادة 
ثقتهم في التعامل مع المال 

والتخطيط للمستقبل. 

)Financial Independence Hub(

Arabic

 محور االستقالل المالي



سيدعمك فريق مركز االستقالل المالي في تطوير 
أهدافك المالية الشخصية، ويشمل ذلك:

 تطوير المهارات وزيادة الثقة لتحسين   
    رفاهك المالي وقدراتك على اتخاذ القرار 

 وضع ميزانيتك بشكل مستقل  

 تحسين تعاملك مع المال 

 عملية توفير مدخراتك 

 دفع الفواتير وتغطية النفقات غير المتوقعة 

 توصيلك باستشاري مالي الستكشاف خياراتك

 التحضير للعودة إلى العمل أو الدراسة  
 Centrelink أو التسجيل في خدمة    

 توفير اإلحاالت أو الوصول إلى  
    الخدمات األخرى التي تحتاجها.

"يمكن أن تتعرض إلساءة مالية بغض 
النظر عن الخلفية التي تأتي منها، 

واألمر كله يتعلق بالتحكم بجزء من 
عالمك." 

محور االستقالل المالي

 "لقد انتقلت من شعوري بالغباء في التعامل مع 
المال إلى شعوري بأنه لدي اإلمكانيات والثقة."



إذا كنت قد تعرضت إلساءة مالية وكنت على 
استعداد التخاذ خطوات واقعية لبناء استقاللك 
المالي على المدى الطويل، فنحن هنا لدعمك.

• يمكنك العمل مع فريق يراعي الصدمات مما 
يعني أننا نتفهم أنك قد ال ترغب في مشاركة 
قصتك أو تجاربك المتعلقة باإلساءة المالية.  

• إذا قمت بمشاركة قصتك، 
فسنستمع إليها وسنصدقك. 

• لن نطلب منك تقديم دليل على ما مررت به.  
• سنتشارك معك في تحديد الطريقة التي ترغب 

في الحصول على الدعم بها، ويمكن أن يكون ذلك 
من خالل التدريب الفردي ومشاركة المعلومات 

واألدوات والموارد واإلحاالت إلى خدمات أخرى. 

"حصلت على 
المساعدة في التغير 

والتمكن من التحكم."

"لقد ساعدوني في التخلص من بعض 
الضغوط المتعلقة بالمال وفي التمكن من 

إعالة نفسي وعائلتي قدر اإلمكان."

ستكون رحلتك مع محور 
االستقالل المالي فريدة من 

نوعها، مثلك أنت تماًما.



محور االستقالل المالي متاح لألشخاص 
من جميع الهويات الجنسانية ممن:

• تعرضوا إلساءة مالية بسبب إساءة المعاملة 
المنزلية أو العائلية 

• ال يعانون أزمات اآلن 
 • مستعدون لدراسة 

مستقبلك المالي 
 •  يزيد عمرهم عن 18 عاًما 

ويعيشون في أستراليا   
ليس من الضروري أن تكون مقيًما دائًما أو أن 

يكون لديك تأشيرة.

هذه الخدمة مجانية وسرية ومصّممة 
خصيًصا الحتياجاتك، ليس هناك مهلة 

زمنية. سيساعدك الفريق في تحديد جداول 
زمنية واقعية لتحقيق استقاللك المالي. 

"أشعر بأنه لدي إمكانات ألنني 
تعلمت تفاصيل ميزانيتي"



كيف تعمل:
goodshep.org.au/FIH امأل استمارة استفسار على 
أو هاتف 150 050 1300 لحجز محادثة ترحيبية.

أخبرنا عن وضعك المالي الحالي واحتياجاتك ومدى ثقتك في التعامل 
مع المال، علماً أننا سنطلب منك تأكيد تعرضك لألذى المالي الناتج عن 

اإليذاء المنزلي أو األسري ولكنك لست بحاجة إلى تقديم أدلة أو سرد 
قصتك.

سنناقش معًا خيارات الخدمة المختلفة التي قد تناسبك ويشمل ذلك تعيين 
 Good مدرب مالي لك، وإذا لزم األمر، يمكننا إحالتك إلى خدمات

Shepherd األخرى مثل استشاري مالي، أو الخدمات الخارجية التي 
تشمل المراكز القانونية المجتمعية، وخدمات التعامل مع إساءة المعاملة 

األسرية والدعم المجتمعي.

سيقوم مدربك المالي بالتشارك معك لتطوير خطتك لتحقيق االستقالل 
المالي وتحديد تكرار مرات االلتقاء. سنلتقي معك حتى تشعر أنك حققت 

أهدافك. 

محادثة ترحيبية

التدريب المالي

.1

.2

النافذة الداخلية )طية لفة(



 الهاتف 
1300 050 150 
 البريد اإللكتروني 

FIH@goodshep.org.au

 الموقع اإللكتروني 
goodshep.org.au/FIH

اتصل اليوم
بمحور االستقالل المالي

الغالف الخلفي

"إن الدعم المقّدم رائع وُمّمِكن ألنه 
يساعدك على التعامل بشكل إيجابي جداً 
مع المال وعلى تغيير األمور ليس فقط 
لنفسك ولكن ألطفالك والعائلة بأكملها".

ABN 61 354 551 576


