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ذلیخا برای حاالت عاجل 
شروع به پس اندازیا ذخیرۀ 

پول می کند
ذلیخا یک مادر مجرد با دو اوالد جوان 

است. او کار نیمه وقته پذیرش یا رسیپشن 
را در یک دفتردارد. او مقداری کافی 

پول را در دستکول خود برای پرداخت 
مواد خوراکه و بِل های خودارد اما اکثراً 

تشویش میکند که اگر کدام چیزی ضرورت 
شود که جوریا ترمیم شود شاید او آن مبلغ 

پول را برای پرداخت نخواهد داشت.

ذلیخا تصمیم گرفت تا بودجه/پالن آمدنی 
وخرج را جور کند. او یک شب می نشیند 
و آمدنی یا درآمد و مخارج خود را نوشته 

می کند.

گرچه برای ذلیخا پول زیادی بعد ازاینکه 
بِل های خودرا پرداخت باقی منانده، 

فیصله مو کند که او موتنه به پس انداز 
یا ذخیرۀ پول کم شروع کند. او تصمیم 

می گیرد که الزم نیست که دریک هفته 
وقتیکه در کاراسته 3 پیاله قهوه یا کافی 

بخره. اگر او ِصرف 1 کافی در هفته بخره 
به این معنی استه که او موتانه دریک 
هفتۀ 10 دالر ذخیره یا پس اندازکوند. 

ذلیخا فکر موکند که شاید اینکار سخت 
باشد اما موتواند تالش خوره بکند. 

ذلیخا درهفتۀ اول به خوردن 2 پیاله قهوه/
کافی بسنده مو کند، ودر طول هفته ها او 

صرف عادت بخوردن یک پیاله قهوه/کافی 
موکند. درهر هفته ذلیخا متوجه موشه که 

حساب پس انداز یا ذخیره اش باال می 
رود. این کار اوره خوش می سازه.

ذلیخا فیصله مو کنه که هفتۀ 10 دالر ده 
حساب پس انداز یا ذخیرۀ حاالت عاجل خو 
بگذاره. به این طریق او موتواند پیسۀ کافی 
برای پرداخت مخارج غیر متوِقع ، چیزهای 

که ناگهانی باید بپردازد دشته باشه.

بعد از سه ماه که ذلیخا شروع به حساب 
پس انداز یا ذخیرۀ پول برای حاالت 

عاجل مو کند بطری موترش خراب موشه 
و او ضرورت داره تا بطری جدیدی بخره. 

درگذشته او پول کافی برای خرید یک بطری 
نو نداشت. حاال او 120 دالر در حساب 

پس اندازیا ذخیرۀ حاالت عاجل خود برای 
خرید یک بطری نو که 90 دالر قیمت آن 

استه داره. او این کار ره تنها درصورت کرده 
موتواند که در حساب پس انداز یا ذخیرۀ 

خود برای حاالت عاجل پول داره.

بر چی پس انداز یا ذخیره کردو پول یک فکر یا کار 
خوب استه؟

مردم پول پس اندازیا ذخیره مو کنند که درآینده بخواهند با آن چیزهای 
خریداری کنند )مقصد پس انداز یا ذخیره پول( یا که اگر کدام واقعه شود 

پیسه داشته باشند )پول برای خرج حالت عاجل( 

چطور من برای ذخیره یا پس انداز پول شروع کنم؟ از خود چند سوالی بکنید:

برای چیز من پول پس انداز یا ذخیره کنم؟  �
چه مبلغ پول یا پیسه من پس انداز یا ذخیره کنم؟  �

وقتیکه آمدنی/درآمد برای من تادیه موشه یا می آید چه مبلغ پول   � 
را پس انداز یا ذخیره کنم؟  

چقدر وقت را دربرخواهد گرفت تا من به مقصد وهدف خود برسم؟   �

پالن داشته باشید تا بتوانید به مقصد وهدف پس انداز 
یا ذخیرۀ پول خود برسید؟

 یکبارایکه به پس انداز یا ذخیرۀ پول شرع کردید، پس انداز یا ذخیره را 
دریک بانک، احتادیۀ اعتباری یا جمعیت ساختمانی )تا که از پول پس انداز 

یا ذخیره مقصدی خود برای چیزهای دیگر استفاده نکنید( بگذارید. 

بیاد داشته باشید که: 
پس انداز یا ذخیرۀ پول ، گذاشنت جدا گانۀ یک مبلغ است که   � 

درآینده مورد استفاده قرار می گیرد.  
پس انداز یا ذخیرۀ پول شمو را در پرداخت چیزهای که قیمت زیاد   � 

دارد کمک میکند.  
داشنت پول پس انداز یا ذخیره شمو را دروقتیکه یک مخارج ناگهانی   � 

یا غیر متوِقع پیش می آید کمک میکند.   

ازکجا میتوانید کمک و معلومات زیادتر بدست بیرید

پس انداز یا ذخیرۀ پول

برای معلومات زیاد دربارۀ پس انداز یا ذخیرۀ پول، از ویب سایت 
MoneySmart )پول هوشیار(، www.moneysmart.gov.au، یا به 

مامور خدمت معلومات مالی Centrelink به شمارۀ تیلفون 00 23 13 
برای پالن منودن پس انداز یا ذخیرۀ پول خودمراجعه یا متاس بگیرید. 

http://www.moneysmart.gov.au
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