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بدهی چیست؟
بدهی وقتی بوجود می آید که شما پول قرض می کنید یا قبض هایی دارید 

که پرداخت نکرده اید.

چطور بدهکار می شوم؟
و قتی که شما از یک قرض دهنده )فراهم کننده اعتبار( پول قرض می کنید 
بدهی دارید. این پولی است که شما باید همراه با مخارج اضافی مثل بهره 

بازپرداخت کنید.

بدهی ها همچنین می توانند برای خدماتی باشند که پول شان را نپرداخته 
اید. این می تواند قبض برق، قبض تلفن موبایل یا قبض اینترنت باشد.

وقتی که شما در پرداخت بدهی هایتان مشکل دارید کارهایی هست که می 
توانید اجنام دهید:

هر چقدر که می توانید پرداخت کنید  �
با کسانی که به آنها بدهکارید متاس بگیرید و به آنها بگوئید که    �

شما در پرداخت مشکل دارید.  
از یک مشاور مالی رایگان کمک بگیرید که به شما در مورد مدیریت   � 

بدهی تان کمک کند.  

بخاطر داشته باشید
بدهی پولی است که شما بدهکار هستید و الزم است که باز     �

پرداخت کنید.  
اگر بدهی تان را بازپرداخت نکنید ممکن است مشکالت قانونی    �

پیدا کنید.  
اگر بدهی تان را بازپرداخت نکنید ممکن است پول بیشتری بپردازید.  �

از کجا باید اطالعات بیشتری باید گرفت

لوئیس همه بدهی های کارت 
اعتباری اش را می پردازد

لوئیس کسب وکار کوچکی درست کرده 
است که در آن نقاشی هایش را در بازار 

محلی می فروشد. برای شروع، او باید 
رنگ، قلم مو و چیزهای دیگر بخرد.

لوئیس هیچ پس اندازی ندارد و برای 
خریدن همه چیز از کارت اعتباری اش 

استفاده می کند. او از کارت اعتباری اش 
1200 دالر قرض می گیرد. او فکر می کند 
که اگر نقاشی هایش را بفروشد قادر خواهد 
بود که بدهی کارت اعتباری اش را بپردازد 

و پول اضافه نیز بدست بیاورد.

در بازار، لوئیس فقط چند تا نقاشی فروخت. 
او فقط 720 دالر بدست آورد. لوئیس می 
دانست که این پول برای بازپرداخت همه 

 بدهی کارت اعتباری اش کافی نیست. 
 او همچنین مقداری از پولی را که در 

بازار بدست آورده بود برای خرید رنگ 
بیشتر الزم داشت. لوئیس منی دانست 

چکار کند. 

اواخر شب، دوست لوئیس، ریون به او سر 
زد. ریون از لوئیس پرسید که بازار چطور 

بود. لوئیس توضیح داد که به اندازه کافی 
پول بدست نیاورده که بتواند همه بدهی 

کارت اعتباری اش را بپردازد. 

ریون به لوئیس گفت که بهترین راه برای 
مدیریت بدهی اش داشنت یک بودجه 

هست. ریون گفت که این به لوئیس کمک 
خواهد کرد بداند که چقدر بدهی دارد و 
چقدر از آنرا می تواند بپردازد. بنابراین، 

لوئیس خواهد فهمید که چقدر طول خواهد 
کشید که همه بدهی اش را بپردازد.

ریون درآمد لوئیس در بازار را نوشت. بعد 
همه چیزهایی را که باید لوئیس برایشان 
پرداخت می کرد از جمله رنگ، قلم مو، 
اجاره اش در بازار و همینطور بازپرداخت 
ماهانه اش برای کارت اعتباری اش را 

یادداشت کرد.

حاال لوئیس احساس می کند که بر اوضاع 
کنترل دارد. او می داند که برای پرداخت 
بدهی کارت اعتباری اش هر ماه چقدر باید 
بپردازد. لوئیس حساب کرد که بعد از سه 

ماه او هیچ بدهی نخواهد داشت.

بدهی

 اگر شما مشکل پولی دارید به یک مشاور مالی رایگان به شماره 
007 007 1800 زنگ بزنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد مشاورین مالی و مدیریت بدهی تان از وب 
سایت MoneySmart به آدرس www.moneysmart.gov.au دیدن 

کنید یا به شماره 630 300 1300 زنگ بزنید. 
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