
Có thông tin và 
mạnh mẽ hơn
Financial 
Independence Hub

Dịch vụ này dành cho bạn bất kể bạn dùng 
ngân hàng nào.

Bìa trước

CommBank Next Chapter tự hào là đối tác của 
Financial Independence Hub.

Dịch vụ miễn phí, bảo mật 
hỗ trợ người trải qua sự 
lạm dụng về tài chính, 
giúp họ tự tin hơn với tiền 
bạc và lên kế hoạch cho 
tương lai. 

Vietnamese



Tập thể Financial Independence Hub 
sẽ hỗ trợ bạn đề ra các mục tiêu tài 
chính cá nhân của mình, bao gồm:

 phát triển kỹ năng và sự tự tin để củng cố an 
sinh về tài chính và kỹ năng ra quyết định. 

 tự đề ra kế hoạch chi tiêu.  

 cải thiện mối quan hệ với tiền bạc. 

 xây dựng quỹ tiết kiệm. 

 thanh toán hóa đơn và giải quyết 
các khoản chi ngoài dự kiến. 

 kết nối bạn với Tư vấn viên Tài 
chính để được tư vấn.

 chuẩn bị cho bạn quay trở lại làm việc, 
học tập hoặc đăng ký Centrelink. 

 Giới thiệu cho bạn tiếp cận những 
dịch vụ khác mà bạn cần.

“Lạm dụng về tài chính có thể xảy 
ra với bạn, bất kể bạn có nguồn 
gốc như thế nào. 

Hành vi này nhằm kiểm soát một 
phần thế giới của bạn.” 

Financial 
Independence 
Hub

“Từ việc cảm thấy thiếu hiểu biết về tiền bạc, 
tôi đã cảm thấy được hỗ trợ và tự tin hơn.”



Nếu bạn đã bị bạo lực kinh tế và sẵn 
sàng có những hành động thực tế để 
xây dựng sự độc lập tài chính dài hạn, 
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

• Phối hợp với một tập thể hiểu rõ về sang chấn 
tâm lý. Điều này tức là chúng tôi hiểu bạn có 
thể không muốn chia sẻ câu chuyện hay trải 
nghiệm của bạn về lạm dụng về tài chính.  

• Nếu bạn chia sẻ, chúng tôi sẽ 
lắng nghe và tin bạn. 

• Chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp 
bằng chứng về trải nghiệm của bạn.  

• Chúng tôi sẽ bắt tay với bạn để xác định cách 
hỗ trợ cho bạn. Hình thức hỗ trợ có thể là tư vấn 
trực tiếp, chia sẻ thông tin, công cụ và nguồn lực, 
cũng như giới thiệu bạn đến các dịch vụ khác. 

“Giúp tôi thay đổi 
và chủ động.”

“Họ đã giúp tôi giải tỏa một số nỗi lo về tiền 
bạc và tôi có thể hỗ trợ bản thân mình và 
gia đình đúng với khả năng của mình.”

Hành trình Financial 
Independence Hub 
của bạn sẽ là độc 
nhất – giống như 
bạn vậy.



Financial Independence Hub dành 
cho tất cả mọi người thuộc về 
mọi bản dạng giới đã và đang:

• trải qua bạo lực kinh tế do bạo hành 
trong gia đình. 

• hiện đang không gặp khủng hoảng. 

• sẵn sàng suy nghĩ về 
tương lai tài chính của mình. 

• trên 18 tuổi và 
đang sống ở Úc.   

Bạn không cần phải là thường trú nhân 
hoặc có thị thực.

Dịch vụ này miễn phí, bảo mật và 
điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. 
Không có hạn chế thời gian. Đội 
ngũ sẽ hỗ trợ bạn xác định những 
mốc thời gian thực tế để đạt được 
sự độc lập tài chính của mình. 

“Tôi cảm thấy mạnh mẽ 
vì tôi đã học được cách 
phân chia kế hoạch 
chi tiêu của mình.”



Cách thức:
Điền vào mẫu câu hỏi ở địa chỉ goodshep.org.au/FIH 
hoặc gọi số 1300 050 150 để đặt lịch hẹn 
Thảo luận khởi đầu.

Cho chúng tôi biết về tình hình, nhu cầu tài chính 
hiện tại và sự tự tin về tiền bạc của bạn. Chúng tôi 
sẽ hỏi bạn để xác nhận rằng bạn đã trải qua bạo 
lực kinh tế do bạo hành trong gia đình, bạn không 
cần cung cấp bằng chứng hoặc kể câu chuyện của 
mình.

Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận những dịch vụ khác 
nhau phù hợp với bạn – bao gồm giới thiệu bạn đến 
Huấn luyện viên Tài chính. Nếu cần, chúng tôi có 
thể giới thiệu bạn đến các dịch vụ khác của Good 
Shepherd, chẳng hạn như Tư vấn Tài chính hoặc các 
dịch vụ bên ngoài bao gồm trung tâm trợ giúp pháp lý 
cộng đồng, dịch vụ phòng chống ngược đãi trong gia 
đình và hỗ trợ cộng đồng.

Huấn luyện viên Tài chính sẽ phối hợp với bạn để 
lên kế hoạch tiến đến độc lập tài chính và xác định 
tần suất gặp mặt. Chúng tôi sẽ gặp mặt với bạn 
cho đến khi bạn cảm thấy mình đã đạt được mục 
tiêu. 

Thảo luận khởi đầu

Huấn luyện Tài chính
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2.

Tờ trong (gập)



SĐT 
1300 050 150

Email 
FIH@goodshep.org.au

Trang web 
goodshep.org.au/FIH

Liên hệ Financial 
Independence 
Hub ngay hôm 
nay

Bìa sau

“Đây là sự hỗ trợ tuyệt vời, tăng 
cường sức mạnh. Nó giúp bạn có 
mối quan hệ rất tích cực với tiền 
bạc và tạo ra sự thay đổi, không chỉ 
với bản thân bạn mà còn với con 
cái và toàn gia đình bạn.”
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