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دین/قرض چی استه؟
 زمانیکه شمو پول قرض میکنید یا بِل های دارید که حتویل نشده یک 

دین/قرض ایجاد میشود.

چطور میتوامن در یک دین/قرض شامل شد؟
زمانیکه شمو از یک قرض دهنده پول می گیرید )فراهم کنندۀ اعتبار/کریدت( 

شمو دین/قرض دارید. این پولی استه که شموباید دوباره با مخارج اضافی 
چون سود باز پرداخت کنید.

دیون/قرضه ها میتواند برای خدماتی که شموهنوز نپرداخته اید نیز باشد. 
این میتواند یک بِل برق، بِل تیلفون موبایل، یا یک بِل انترنت باشد.

دیون/قرضه ها میتواند برای خدماتی که شموهنوز نپرداخته اید نیز باشد. 
این میتواند یک بِل برق، بِل تیلفون موبایل، یا یک بِل انترنت باشد.

آنچه را پرداخته میتوانید ادامه دهید  �
با کسیکه مدیون یا قرضدار هستید متاس بگیرید و آنها را آگاه   � 

سازید که شمو درپرداخت آن مشکالتی دارید  
از مشاورمالی رایگان کمک مطالبه کنید کسیکه شمو ره درتنظیم   � 

دین/قرض کمک میکند.  

به یاد داشته باشید
دین/قرض پولی استه که الزم استه تا شما آنرا دوباره بپردازید  �

شمو شاید مشکالت حقوقی/قانونی داشته باشید اگر دین/قرض ره   � 
دوباره پرداخت نکنید.  

اگر شما دین/قرض را نپردازید ؛ شاید پول اضافی حتویل کنید.  �

ازکجا کمک و معلومات زیادبدست بیاوری؟ 

رمضان علی متام دین/قرض 
کریدت کارت را پس میده 

رمضان علی یک کاروبار یا بزنس کوچکی 
که درآن نقاشی های خودرا می فروشد 

دریک مارکیت یا بازار محلی ده ره. برای 
شروع او ضرورتی برای خرید رنگ، برس 

های نقاشی و اشیای دیگر ده ره.
رمضان علی پس انداز ندره و از کریدت 
کارت خود برای پرداخت هرچیز استفاده 
می کند. او از کریدت کارت 1200 دالر 
قرض می گیرد. او فکر می کند که اگر 
نقاشی های خودرا بفروشد او قادرخواهد 
بود تا قرض های کریدت کارت خودرا 

بازپرداخت مناید و پول اضافی هم درآورد.
 رمضان علی صرف بعضی از نقاشی های 
خودرا درمارکیت فروخت وازآن 720 دالر 
کمایی کرد. رمضان علی مو دنه که این 

پول کافی نبود تا دین/قرض کریدت کارت 
خودرا دوباره بپردازد. او نیز ضرورت دره تا 
برخی ازپول را که درمارکیت اوکمایی کرده 

استه رنگ زیاد بخره. رمضان علی منی 
فهمه که چی کند.

بعداً در شب، علی مدد دوست رمضان 
علی می آید. علی مدد از رمضان علی 

می پرسد که بازار چطور بود. رمضان علی 
توضیح منود که او پول کافی نه ساخت تا 
متام پول را که اواز کریدت کارت مدیون/

قرضدار استه بپردازد.
علی مدد برای رمضان علی می گوید که 

بهترین راه تنظیم دین/قرض ترتیب بودجه/ 
پالن آمدنی وخرج استه. علی مدد گفت 

که او رمضان علی را کمک خواهد کرد تا 
بداند که چه اندازه دین/قرض را او باید 

بپردازد. سپس رمضان علی خواهد دانست 
که چه مدت زمان کار است تا او دین/

قرض خودرا خالص کند.
علی مدد آمدنی یا درآمد رمضان علی را 

که درمارکیت کرده بودنوشت. سپس علی 
مدد متام آنچه را که رمضان علی باید 
بپردازد نوشت بشمول رنگ، برس های 

نقاشی، کرایه بازار و بازپرداخت های ماهوار 
دین /قرض کریدت کارت اش.

حاال مضان علی احساس کنترول می کند. 
او می داند چقدر را درهرماه برای دین/

قرض کریدت کارت خودبپردازد. رمضان 
علی ترتیب داد که در 3 ماه او هیچ دین/

قرض نخواهد داشت.

دین/قرض

اگر شمو مشکالت پولی داشته باشید، با مشاور مالی رایگان به شمارۀ تیلفون 
007 007 1800 در متاس شوید.

برای کسب معلومات بیشتر دربارۀ مشاورین مالی و تنظیم دین/ قرض از از ویب سایت 
 ،www.moneysmart.gov.au پول هوشیار( بازدید منائید( MoneySmart 

یا به تیلفون شماره 630 300 1300 زنگ بزنید.

http://www.moneysmart.gov.au
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