آگاه و توانمند
مرکز استقالل مالی (Financial
)Independence Hub

خدماتی رایگان و محرمانه برای
حمایت از افرادی که سوء استفاده مالی
را تجربه کردهاند ،تا اعتماد به نفس
بیشتری در رابطه با پول احساس کنند
و برای آینده برنامه ریزی کنند.

کام بنک نکست چپتر
مفتخر است که با مرکز استقالل مالی همکاری می کند.
این سرویس صرف نظر از اینکه با کدام بانک حساب بانکی دارید
در دسترس شما است.

Farsi

مرکز استقالل مالی

«سوءاستفاده مالی ممکن است برای شما
اتفاق بیفتد ،بدون توجه به اینکه پیشینه شما
چیست.
سوءاستفاده مالی در مورد کنترل بخشی از
دنیای شماست".

تیم Financial Independence Hub
شما را در مسیر توسعه اهداف مالی شخصی خود
حمایت می کند .این حمایت شامل موارد زیر است:
 توسعه مهارت ها و اعتماد به نفس برای
افزایش رفاه مالی و تصمیم گیری
 بودجه بندی به طور مستقل
 بهبود رابطه خود با پول
 پس انداز کردن
 پرداخت قبوض و پرداخت هزینه های غیرمنتظره
 شما را با یک مشاور مالی ارتباط می
دهد تا گزینه های شما را بررسی کند
 آماده شدن برای بازگشت به کار ،تحصیل
یا ثبت نام در سنترلینک ()Centrelink
 ارجاع ها یا دسترسی به خدمات
دیگری که نیاز دارید.

"من از احساس حماقت درمورد پول به احساس
توانمندی و اعتماد به نفس رسیده ام"».

اگر شما سوء استفاده مالی را تجربه کرده
اید و آماده اقدامات عملی برای ایجاد
استقالل مالی بلندمدت خود هستید ،ما
اینجا هستیم تا از شما حمایت کنیم.
• با یک تیم آشنا با تروما همکاری می کنید.
به این معنی که ما درک می کنیم ممکن است
شما نخواهید داستان یا تجربیات خود را از
سوء استفاده مالی به اشتراک بگذارید.
• اما اگر با ما به اشتراک بگذارید ،گوش
خواهیم کرد و حرف شما را باور خواهیم کرد.
• ما از شما نمی خواهیم مدرکی دال
بر تجربه خود ارائه دهید.
• ما و شما با هم تصمیم می گیریم که چگونه می-
خواهید از شما حمایت شود .این می تواند از طریق
آموزش یک به یک ،به اشتراک گذاری اطالعات،
ابزارها و منابع ،و ارجاع به خدمات دیگر باشد.

«آنها به من کمک کردند تا از اضطراب
درباره پول خالص شوم و بتوانم تا آنجا که
می توانم از خودم و خانواده حمایت کنم».

مسیر شما در مرکز استقالل
مالی منحصر به فرد خواهد
بود  -درست مثل شما.

"به من کمک می کند
تا تغییر کنم و کنترل
کنم".

مرکز استقالل مالی برای افرادی با هر
هویت جنسی در دسترس است ،کسانی که:
• سوء استفاده مالی از طریق آزار خانگی یا
خانوادگی را تجربه کرده اند.
• در حال حاضر در بحران نیستند
• آماده اند تا به آینده مالی خود توجه کنند
• باالی  18سال سن دارند و
در استرالیا زندگی می کنند  
الزم نیست که اقامت دائم یا ویزا داشته باشید.

«احساس توانمندی می-
کنم چون تفکیک بودجه
را یاد گرفته ام».

این سرویس رایگان ،محرمانه و متناسب با
نیاز شما است .محدودیت زمانی وجود ندارد.تیم
ما به شما کمک می کند یک جدول زمانی واقع
بینانه برای دستیابی به استقالل مالی تهیه کنید.

چگونه کار می کند:
فرم درخواست را با مراجعه بهgoodshep.org.au/FIH
پر کنید یا با  1300050150تماس بگیرید تا زمانی را برای
گفتگوی خوش آمدگویی رزرو کنید.

گفتگوی خوش آمدگویی
.١
در مورد وضعیت مالی فعلی تان ،نیازها و اعتماد به نفس خود
در مورد پول به ما بگویید .از شما میخواهیم تأیید کنید که در
نتیجه آزارهای خانگی یا خانوادگی ،سوء استفاده مالی را تجربه
کردهاید ،اما نیاز نیست مدرک ارائه کنید یا داستان خود را
تعریف کنید.

.۲
ما با هم خدمات مختلفی که ممکن است برای شما مناسب باشد
را مورد بحث قرار می دهیم  -از جمله آشنا کردن شما با یک
مربی مالی .در صورت نیاز ،میتوانیم شما را به سایر خدمات
 Good Shepherdمانند مشاور مالی یا خدمات خارجی از
جمله مراکز حقوقی اجتماعی ،خدمات مرتبط با آزار خانواده و
حمایتهای اجتماعی ارجاع دهیم.

آموزش مالی

مربی مالی شما با شما همکاری خواهد کرد تا برنامه شما را
برای حرکت به سمت استقالل مالی ارائه دهد و تعیین کند که
هر چند وقت یک بار جلسه داشته باشید .ما تا زمانی که احساس
کنید به اهداف خود رسیده اید با شما جلسه خواهیم گذاشت.

همین امروز با مرکز
استقالل مالی (Financial
)Independence Hub
تماس بگیرید
تلفن

1300050150

ایمیل

FIH@goodshep.org.au

وب سابت

goodshep.org.au/FIH

"این حمایت عالی و توانمند کننده است.
این خدمات به شما کمک می کند تا
رابطه بسیار مثبتی با پول داشته باشید
و تغییراتی را ،نه فقط خودتان ،بلکه
فرزندانتان و کل خانواده ایجاد کنید».

ABN 61 354 551 576

