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یک بدهکاری چیست؟
یک بدهکاری زمانی ایجاد می شود که شما پولی قرض گرفته اید یا بل 

هایی )bills( دارید که هنوز پرداخت نکرده اید.

چگونه به بدهکاری می افتم؟
وقتی شما از یک قرض دهنده )فراهم کننده کردیت( پولی قرض می گیرید، 

شما بدهکار هستید. این پولی است که شما باید آن را همراه با مبلغی 
اضافی به عنوان سود باز پرداخت کنید.

بدهکاری می تواند برای خدماتی باشد که دریافت کردید ولی هنوز پول آن را 
پرداخت نکرده اید. این می تواند بل برق، تیلفون موبایل یا بل انترنت باشد.

در زمانی که برای پرداخت بدهی تان دچار مشکل هستید، کارهایی وجود 
دارد که می توانید اجنام دهید:

هر مبلغی که می توانید پرداخت کنید.  �
با کسی که به او بدهکار هستید متاس بگیرید و به آنها بگویید که   � 

برای پرداخت دچار مشکل هستید  
از یک مشاور مالی )Financial Counsellor( بالعوض کمک   � 

بگیرید و او به شما کمک می کند تا بدهی تان را مدیریت کنید.  

به خاطر داشته باشید
بدهی پولی است که شما بدهکار هستید و ضرورت دارد آن را پس بدهید.  �

اگر بدهی تان را باز پس ندهید ممکن است به مشکالت حقوقی   � 
برخورد کنید.  

اگر بدهی تان را باز پس ندهید ممکن است مجبور به باز پرداخت   � 
بیشتر شوید.   

از کجا مساعدت گرفت و معلومات بیشتر کسب کرد

لویس Lewis متامی بدهی 
کردیت کارتش را پرداخت 

می کند

لویس یک جتارت خرد راه اندازی کرده 
و آن فروش نقاشی هایش در بازار محله 
است. برای شروع کار او به خرید رنگ، 

برس نقاشی و چیزهای دیگر ضرورت دارد.

لویس هیچ پس اندازی ندارد پس از 
کردیت کارتش استفاده می کند تا این 

وسایل را بخرد. او مبلغ 1200 دالر با 
کردیت کارتش قرض می کند. او فکر می 
کند که اگر متامی نقاشی هایش را بفروشد 

او قادر است متامی قرضش بر روی کردیت 
کارت را پس بدهد و همچنین یک پول 

اضافه تری سود کند.

در بازار لویس تنها چند تا نقاشی فروخت. 
او تنها 720 دالر پول به دست آورد. لویس 
می دانست که این مبلغ برای برگرداندن 

متامی پول قرض گرفته شده، کافی منی 
باشد. همچنین او ضرورت دارد تا از پول به 
دست آمده در بازار کمی رنگ بخرد. لویس 

منی دانست که چه کار کند.

آن شب دوست لویس به نام رون به 
مالقات او آمد. رون از لویس پرسید که 
اوضاع بازار کدام جوری بود. لویس به 
او توضیح داد که او پول کافی برای باز 

پرداخت بدهکاری کردیت کارت به دست 
نیاورده است.

رون به او گفت که بهترین کار برای 
 مدیریت بدهکاری، بودجه بندی است. 

رون به او گفت که این به لویس کمک می 
کند تا ببیند چه مقدار بدهی دارد و چه 

مقدار از آن را می تواند باز پرداخت کند. 
سپس لویس می داند که چقدر طول می 
کشد که بدهی اش را باز پرداخت کند. 

رون درآمد لویس از بازار را نوشته کرد. 
سپس رون متامی آنچه که لویس باید 

پرداخت کند را نوشت و آن شامل رنگ، 
برس رنگ، اجاره در بازار و بازپرداخت 

ماهانه بدهکاری کردیت کارت را نوشت.

حاال لویس احساس می کند که در حال 
کنترول است. می داند که هر ماه چه 

مقدار برای باز پرداخت کردیت کارت پول 
 می دهد. لویس متوجه شد که در ظرف 

3 ماه هیچ بدهی نخواهد داشت. 

بدهکاری

اگر در رابطه با پول مشکل دارید با مشاور مالی با منبر تیلفون 007 007 1800 
بطور رایگان متاس بگیرید.

برای کسب معلومات بیشتر درباره مشاورین مالی و مدیریت بدهی تان به 
ویبسایت مانی اسمارت MoneySmart( www.moneysmart.gov.au( بروید یا با 

منبر تیلفون 630 300 1300 زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au
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