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فرن شروع به پس انداز برای 
موارد اضطراری می کند

فرن یک مادر مجرد با دو بچه هست. او 
بطور نیمه وقت در یک اداره بعنوان منشی 
کار می کند. او در کیفش پول کافی برای 

غذا و قبض ها دارد ولی اغلب نگران 
هست که اگر چیزی نیاز به تعمیر داشته 

باشد او ممکن است پول کافی برای 
پرداخت هزینه آن نداشته باشد. 

فرن تصمیم می گیرد که یک بودجه 
آماده بکند. او یک شب می نشیند و 

درآمد و خرج هایش را می نویسد.

اگرچه بعد از پرداخت قبض هایش پول 
زیادی برایش باقی منی ماند او تصمیم 

می گیرد که پس انداز مبلغ کمی را 
شروع کند. او تصمیم می گیرد که الزم 

نیست وقتی که کار می کند هفته ای 
سه تا قهوه بخرد. اگر او فقط هفته ای 
یک قهوه بخرد به این معنی هست که 

می تواند 10 دالر در هفته پس انداز 
کند. فرن فکر می کند که این ممکن 
هست سخت باشد ولی آن را امتحان 

خواهد کرد.

در هفته اول، فرن قهوه را به دوتا کم 
کرد و در طی چند هفته، عادت کرد که 
فقط یک قهوه بخرد. هر هفته، فرن می 

توانست ببیند که پس اندازش زیاد می 
شود و این او را خوشحال می کرد.

فرن تصمیم می گیرد که هفته ای 10 
دالر را در حساب پس اندازش برای 

موارد اضطراری بگذارد. به این ترتیب، 
او پول کافی خواهد داشت که برای 

هزینه های غیر منتظره و چیزهای 
ناگهانی پرداخت کند.

سه ماه بعد از شروع حساب پس انداز 
برای موارد اضطراری، باطری ماشین 
فرن از کار افتاد و او یک باطری تازه 
الزم داشت. در گذشته، او پول کافی 

برای خریدن یک باطری تازه نداشت. 
حاال او در حساب پس انداز موارد 

اضطراری اش 120 دالر دارد و می تواند 
یک باطری تازه را که 90 دالر خرج دارد 

فورا بخرد. او می تواند این کار را بکند 
چون در حساب پس اندازش برای موارد 

اضطراری پول کافی دارد. 

چرا پس انداز پول فکر خوبی است؟
مردم پول را پس انداز می کنند چون می خواهند در آینده چیزی بخرند 
)با هدف پس انداز( یا وقتی که اتفاقی می افتد پول داشته باشند )پول 

اضطراری(. 

چطور پس انداز پول را شروع بکنم؟ از خودتان این سئوال ها را بکنید:

برای چه چیزی می خواهم پس انداز بکنم؟  �
چقدر پول الزم است پس انداز بکنم؟  �

هر بار که حقوق می گیرم چقدر می توامن پس انداز بکنم؟  �
چقدر طول خواهد کشید تا به هدفم برسم؟   �

 برنامه داشته باشید تا بتوانید به هدف 
پس اندازتان برسید.

وقتی که پس انداز پولتان را شروع کردید پس اندازتان را در یک بانک، 
احتادیه اعتباری credit union یا اجنمن ساختمانی building society نگه 

دارید )تا پول مربوط به هدف پس اندازتان را برای چیزهای دیگر استفاده 
نکنید(. 

بخاطر داشته باشید 
پس انداز پول، کنارگذاشنت مقداری پول برای استفاده در آینده هست.  �
پس انداز پول به شما کمک می کند تا پول موارد گران را بپردازید.  �
داشنت پول پس انداز شده در وقتی که هزینه های ناگهانی یا غیر   �

منتظره دارید به شما کمک می کند. 

از کجا کمک و اطالعات بیشتری بگیرید

پس انداز پول

برای اطالعات بیشتر در مورد پس انداز پول، از وب سایت 
 MoneySmart به آدرس www.moneysmart.gov.au دیدن 

 کنند یا به یک مسئول خدمات اطالعاتی مالی سنترلینک به شماره 
00 23 13 زنگ بزنند تا برای برنامه پس انداز تان کمک بگیرند.
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