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بانک ها محالتاسته که شمو میتوانید درآن پول را پس انداز یا ذخیره کنید.

یک حساب بانکی چی استه؟
حساب بانکی جای است که پول شما دربانک نگهداری موشه. وآن بنام شمو 

استه. وقتیکه شمو پول را درحساب می گذارید بنام ذخیره یاد میشود و زمانیکه 
پول را ازحساب خو می کشید بنام کشیدن یاد میگردد. 

یک حساب بانکی چگونه کار موکنه؟
ثبت بانک یعنی پولی را که شمو دربانک میگذارید )deposit( ویا دوباره می کشید 

)withdraw( نامیده میشود. بیالنس بانکی شمو مقدارپولی را که شمو درحساب خود 
در آن وقت دارید. وقتیکه شمو یک حساب بانکی افتتاح یا باز میکنید برای شمو یک 

کارت debit )حساب جاری( و منبر هویت شخصی بنام رمز )PIN( داده میشود.

کارت حساب جاری چی استه؟
کارت حساب جاری یک کارت پالستیکی استه که برای استعمال کشیدن پول 
نقد ازحساب بانک شمو یا برای پرداخت خدمات واشیا بکارموره. این کارت به 

حساب بانکی تان ارتباط دارد وصرف برای استفادۀ پول شمو استه.

رمز چی استه؟ 
این یک عدد 4 شمارۀ شخصی است وشمو میتوانید توسط آن دسترسی به 

حساب بانک خو داشته باشید

چطورمیتوان دسترسی به پول خود داشته باشید؟
شمو ده کارت حساب جاری و منبر رمز برای کشیدن پول از حساب خود 

ضرورت دارید تا پول خودره ازحساب خو خارج کید. 
 ماشین های خودکار/اتوماتیک غرفۀ: یک ATM ماشینی استه که 

مراجعین بانک پول را ازحساب های خود بدون اینکه به شعبۀ بانک بروند 
کشیده میتوانند.

انتقال برقی وجوه/ مبلغ درمحل فروش: EFTPOS راهی استه که شمو پول 
باشید  پول درجیب  به گشتاندن  اینکه ضرورت  برای اشیا وخدمات بدون 

پردازید. می 

به یاد داشته باشید
بانکداری وقتی استه که شمو پول خودرا بطور محفوظ دربانک،   � 

احتادیۀ اعتباری یا جمعیت ساختمانی می گذارید.  
رمز یا PIN منبر شخصی شمو برای استفاده ازحساب بانکی استه.  �

رمز یا PIN خودرا برای هیچ کس نگوئید.  �
رمز یا PIN خودرا با کارت بانکی خود نگذارید.  �

ازبیگم بخاطر حساب بانکی 
اش فیس گرفته شده

روز دوشنبه بیگم برای خرید تکت ریل 
جهت رفنت به صنف کورس انگلیسی 

اش به پول ضرورت داشت پس او 
مبلغ 20 دالر را از ماشین ATM بانک 
Commonwealth محل که حساب 

بانکی اش استه کشید. بروز سه شنبه او 
ضرورت داشت تا کتابی را برای دروس 
 ATM خود مبلغ 20 دالر را از ماشین

بانک Westpac بیرون از کتاب فروشی 
کشید. روز چهارشنبه او به سینما رفت و 
مبلغ 30 دالر را از ماشین ATM بانک 

ANZ درسینما کشید.

بیگم مو دانه که پرداخت مساعدت پولی 
Centrelink بروز پنجشنبه درحساب 
 ATM بانکی اش استه. او به ماشین

بانک Commonwealth در بازار 
محلی اش برای کنترول اینکه پول به 

حساب اش حتویل شده استه یا نه موره. 
بیگم تعجب میکند که اوپول کم نسبت 

به مقدارایکه توقع داشت در حساب اش 
داره. اوپریشان میگردد زیرا ضرورت دارد 

تا کرایه را بپردازد و مواد غذایی بخرد.
بیگم منی داد که چرا او پول زیاد 
متعجب موشه  و  ندره  درحسابش 

ATM غلطی کرده  که مبادا ماشین 
وبرای او حساب غلط را گفته استه. 

پس از بانک بازدید می مناید و با 
نام   Sandeep ایکه سندیپ  شخص 

موکنه. داره صحبت 
سندیپ Sandeep برای بیگم تشریح 

موکنه که این مقدار در حسابش ُدرست 
استه. اوهمچنان توضیح مونه که بیگم 

پول کم بخاطر تادیۀ فیس بعضی ماشین 
های ATM که استعمال کرده داره. 
Sandeep تشریح موکنه  سندیپ 

که بیگم ازماشین ATM استفاده کرده 
که بانک او نیست و وقتیکه از ماشین 
ATM خود نیز درهفتۀ چندین بار پول 

بکشه باید فیس بده. 
Sandeep به بیگم پیشنهاد  سندیپ 
موکنه که بودجۀ خودرا جور کنه که 
دریک هفته به چه مبلغ پول ضرورت 
داره. سپس او پیشنهاد موکنه که بیگم 
پول را دریک معامله /بار از یک ماشین 
ATM بکشه. این یک راهی استه تا از 

پرداخت فیس چند بار جلوگیری شوه.

 بانکداری

برای معلومات زیاد دربارۀ حساب بانکی، به بانک زنگ بزنید یا از وسیب 
سایت بانک بازدید منائید.
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