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بانک ها جاهایی هستند که شما می توانید در آجنا پول تان را امن نگه دارید.

حساب بانکی چیست؟
حساب بانکی جایی است که پول شما در بانک در آن نگهداری می شود. آن 

به اسم شما هست. وقتی که شما به حساب تان پول می گذارید، سپرده نامیده 
می شود. وقتی که از حساب تان پول می گیرید، برداشت نامیده می شود. 

حساب بانکی چطور کار می کند؟
 بانک تان پولی را که می گذارید یا برداشت می کنید ثبت می کند. موجودی حساب 

بانکی شما مقدار پولی است که شما در آن زمان در حساب تان دارید. وقتی که 
شما در بانک حساب باز می کنید به شما یک کارت برداشت debit card و یک 

شماره شناسایی شخصی Personal Identification Number (PIN) داده می شود.

کارت برداشت چیست؟
کارت برداشت یک کارت پالستیکی است که برای برداشت پول از حساب 

بانکی تان یا برای پرداخت پول کاالها و خدمات استفاده می شود. این کارت 
به حساب بانکی تان وصل است و فقط از پول شما استفاده می کند.

شماره شناسایی شخصی )پین( چیست؟ 
این شماره یک شماره شخصی 4 رقمی هست که شما برای دسترسی به حساب 

بانکی تان استفاده می کنید.

چطور به پول تان دسترسی پیدا کنید؟
شما برای برداشت پول از حساب تان به کارت برداشت و پین تان نیاز دارید. 
عابر بانک ATM: عابر بانک دستگاهی است که به مشتریان بانک اجازه می 

دهد بدون رفنت به یک شعبه از حساب هایشان پول برداشت بکنند.
انتقال پول الکترونیکی در محل فروش EFTPOS: EFTPOS شیوه ای 
است که شما می توانید بدون نیاز به حمل پول با خودتان برای کاالها و 

خدمات پول پرداخت کنید.

بخاطر داشته باشید:
اجنام کار بانکی در وقتی است که شما پولتان را در یک بانک،    � 

 building society یا اجنمن ساختمانی credit union احتادیه اعتباری   
امن نگه می دارید.  

پین یک شماره شخصی است که شما برای دسترسی به حساب بانکی    � 

تان استفاده می کنید.  
پین خودتان را به هیچ کس نگویید.  �

پین تان را همراه با کارت بانکی تان نگه ندارید.  �

برای لیزا هزینه بانکی 
حساب می شود

روز دوشنبه، لیزا پول الزم دارد که یک 
بلیط قطار بخرد تا به کالس انگلیسی 

اش برود. بنابراین، او 20 دالر از یک عابر 
بانک در بانک Commonwealth )که 
کارهای بانکی اش را در آن اجنام می 
دهد( برمی دارد. روز سه شنبه، او نیاز 
دارد که یک کتاب برای درس هایش 
بخرد. بنابراین، او 20 دالر از یک عابر 

بانک Westpac در بیرون کتابفروشی می 
گیرد. روز چهارشنبه، او به سینما می رود 

و 30 دالر از عابر بانک ANZ در سینما 
پول برداشت می کند. 

لیزا می داند که قرار است پول 
سنترلینک اش روز پنج شنبه در حساب 

بانکی اش باشد. او به عابر بانک 
Commonwealth در مرکز خرید محل 

شان می رود تا چک کند که پول به 
حساب بانکی اش ریخته شده است یا 

نه. لیزا تعجب می کند وقتی که می 
بیند در حساب اش کمتر از آنچه که 

انتظار داشت پول دارد. او نگران هست 
چون پول را برای پرداخت کرایه اش و 

خرید غذا الزم دارد. 
لیزا منی فهمد که چرا او پول بیشتری در 
حسابش ندارد و فکر می کند که شاید 

عابر بانک اشتباه کرده است و به او مبلغ 
غلطی را گفته است. بنابراین، او به بانک 
اش می رود و با شخصی بنام سندیپ که 

در آجنا کار می کند صحبت می کند.
سندیپ برای لیزا توضیح می دهد که 

مبلغ موجود در حسابش صحیح هست. 
او همچنین توضیح می دهد که لیزا پول 
کمی دارد چون او برای اینکه از بعضی 
ازعابر بانک ها پول برداشت کند هزینه 

پرداخت کرده است. سندیپ توضیح 
می دهد که وقتی لیزا از عابر بانک هایی 
که مربوط به بانک خودش نیستند پول 
برمیدارد و همینطور وقتی که او از عابر 

بانک هایش چندین بار در هفته پول 
برمیدارد باید هزینه پرداخت کند

سندیپ پیشنهاد می کند که لیزا یک 
بودجه داشته باشد تا بداند که هر هفته 
چقدر پول الزم دارد. بعد او پیشنهاد می 
کند که لیزا پولش را در یک بار از عابر 
 بانک بگیرد. این راهی برای خودداری 
از پرداخت هزینه برای برداشت های 

زیاد هست.

اجنام کارهای بانکی

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حساب بانکی تان و مخارج آن، می 
توانید به بانک تان زنگ بزنید یا از وب سایت بانک تان دیدن کنید.
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