Financial Information Service—Khmer

សេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (Financial Information Service)
សេវាកម្មពត
័ មា
៌ នហរិ ញ្ញវតថុ (Financial Information Service (FIS)) គឺជាសេវាកម្មអប់រ ំ
និងព័តមា
៌ នដែលមានផ្តលេ
់ ំរាប់ម្នុេសគ្គប់រូបសៅកនុងេហគម្ន៍។

សយង
៌ នេពវគ្គប់អំពើបញ្ហាវ ិនិសោគទុន និង
ើ ជួយគ្បជាពលរែឋសែើម្បសើ ្វើការេសគ្ម្ចចិតតបន្ទាប់ពើគ្ជាបព័តមា

ហរិ ញ្ញវតថុេគ្មាប់សេចកតើគ្តូវការដផ្នកហរិ ញ្ញវតថុន្ទសពលបចចុបបនន និងអន្ទគតរបេ់ពក
ួ សគ។ សយង
ើ ខ្ុំស្វើកិចចការសោយឯករាជយ

ឥតគិតថ្លៃនិងរកាទុកជាេមាាត់ សហយ
់ ូនសេវាកម្មន្ទន្ទតាម្រយៈេិកាាសាលា ន និងតាម្រយៈទូរេ័ពា និងការត់ត់ជប
ួ ។
ើ ផ្តលជ

សតសើ េវាកម្មព័តមា
៌ នហរិ ញ្ញវតថុ (FIS) អាចជួយស នកអនក និងគ្កុម្គ្គួសាលារស នកអនកោ៉ាងែូចសម្តច?
ភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (Financial Information Service) អាចផ្តលជ
់ ូនស នកអនកនូវព័ត៌មានសែើម្បជ
ើ ួយស នកអនកឱ្យ

ស្វើការេសគ្ម្ចចិតតបន្ទាប់ពើគ្ជាបព័ត៌មានេពវគ្គប់អំពើអន្ទគតរបេ់ស នកអនក។ ភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (FIS officers)
អាចជួយ តាម្រយៈការផ្តល់ជូនព័ត៌មានអំពើបញ្ហាជាលំោប់សោយទូលំទូ នយ ដែលរួម្មាន៖










ការបសងកើតយុទធសាលាស្រេតេតើពើគ្ក់សក់េនសំរយៈសពលខៃើនិងដវង សែើម្បជ
ើ ួយស នកអនកឱ្យេសគ្ម្ចក់សនសោលសៅហរិ ញ្ញវតថុរបេ់ ស នកអនក
ការគ្គប់គ្គងគ្ក់សក់កាេ នង
ិ ការវ ិនិសោគទុនសោយេុវតថភ្ន
ិ ពរបេ់ស នកអនក

ការសគ្បគ្ើ ក់សេ់ការទទួលគ្ក់សក់ដខជាអវសើ ផ្សងសគ្ៅពគ្ើ ក់សក់កាេនិងគ្ក់សក់េំរាប់សពលចូលនវិ តតន៍
ការបញ្ឈប់ដលងឱ្យស្វកា
ើ រ ឬការកាត់បនថយការងារ
ការទទួលគ្ក់សក់េំណង ឬម្រតកេម្បតិត

ការស្វើដផ្នការេគ្មាប់ការចូលនិវតតន៍របេ់ស នកអនក
ការផ្តល់ជូនរងាវន់ ឬការឱ្យខចើគ្ក់សក់កាេ

ការរេ់សៅដបកពើោន ការដលងលះបតើគ្បពនធ ឬការសាលាៃប់ថ្ែគូរបេ់ស នកអនក

ការសម្ល
ើ ដលម្នុេសចាេ់ នង
ិ ជសគ្ម្ើេទសាលា
ើ ន ក់អាគ្េ័យេំរាប់ម្នុេសចាេ់។

ភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (FIS officers) ម្ន
ិ ដម្នជាអនកស្វគ
ើ សគ្មាងហរិ ញ្ញវតថុសទ។ ភ្ននក់ងារទំងសនះម្ន
ិ ផ្តល់ជូនឬលក់ែំបូន្ទមន
ឬទញ
ិ ផ្លត
ិ ផ្លវ ិនសិ ោគស យ
ើ សហយ
ើ ភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (FIS officers) ម្ន
ិ ស្វកា
ើ រគណន្ទ ឬការេសគ្ម្ចចត
ិ តសលើ
គ្ក់សក់ចូលនិវតតន៍របេ់ស នកអនកស

យ
ើ ។

ស នកអនកអាចន្ទំអនកត់មានក់ម្កជាម្ួយស នកអនក សៅសពលស នកអនកម្កជួបភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (FIS officer)
ឬស នកអនកអាចសរៀបចំអនកត់មានក់សែើម្បន
ើ ិោយជាម្ួយភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ (FIS officer) េគ្មាប់ស នកអនក។
សែើម្បអ
ើ នុវតតកិចចការសនះ ស នកអនកនឹងគ្តូវការចុះហតថសលខាសលើការផ្តល់េិទធិ។

សហយ
ៃ
យដែលស នកអនកផ្តល់ជូនភ្ននក់ងារសេវាកម្មព័ត៌មានហរិ ញ្ញវតថុ
ើ សនះសែើម្បកា
ើ រពារសរឿងឯកជនរបេ់ស នកអនក។ព័ត៌មានផ្ទាល់ខួ នត់ម្ួ
(FIS officer) នង
៌ នេមាាត់។ ប៉ាុដនតអគ្តាថ្នការបង់គ្ក់សក់របេ់ស នកអនកអាចគ្តូវផ្ទៃេ់បូ រត
ឹ គ្តូវក់សនចាត់ទុកជា ព័តមា
គ្បេិនសបើព័ត៌មានដែលស នកអនកផ្តល់ជូនខុេៗោន នឹងព័ត៌មានដែលសយង
ើ មានរួចម្កសហយ
ើ សន្ទះ។

េគ្មាប់ព័ត៌មានបដនថម្ជាភ្នសាលាសផ្សងពើភ្នសាលាអង់សគៃេ េូម្ទូរេ័ពាសលខ 131 202 ឬសម្ើលវុ ិបសាលាយរបេ់សយង
ើ humanservices.gov.au
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ការសៅទូរេ័ពាសលខ ‘13’ ពើសេវាកម្មទូរេ័ពាេតង់ោ ដែលអាចសៅពើទើកដនៃងត់ម្ួយសៅកនុងគ្បសទេអូស្រសាលាតលើ សោយអេ់តថ្ម្ៃ
ម្ិនសគ្ចើនជាងការសៅទូរេ័ពាសៅតាម្តំបន់ស យ
ើ (ការបង់ថ្លៃទូរេ័ពាអាចមានសផ្សងៗោនសោយអាគ្េ័យសលើអនកផ្តល់សេវាកម្ម ទូរេ័ពា)។
ការសៅទូរេ័ពាសលខ ‘1800’ គឺឥតគិតថ្លៃស យ
ើ ។ ការសៅទូរេ័ពាសចញពើទូរេ័ពាសាលាធារណៈ និងទូរេ័ពាចល័ត
អាចគ្តូវបងថ្់ លៃអាគ្តាខពេ់ជាង។
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Department of Human Services

Financial Information Service
The Financial Information Service (FIS) is an education and information service available to
everyone in the community. We help people to make informed decisions about investment and
financial issues for their current and future financial needs. We are independent, free and
confidential and provide services through seminars, and by phone and appointment.

How can FIS help you and your family?
A Financial Information Service officer can give you information to help you make informed
decisions about your future. FIS officers can help by providing information on a wide range of
issues including:
developing short-term and long-term savings strategies to help you reach your financial
goals
managing your money and investing safely
using salary sacrifice and superannuation
redundancy or retrenchment
receiving compensation payouts, or an inheritance
planning your retirement
gifting or lending money
separation, divorce, or death of your partner
aged care, and accommodation choices for older people.
FIS officers are not financial planners. They do not give or sell advice or purchase investment
products, and FIS officers do not make calculations or decisions about your pension.
You may bring someone with you when you visit the FIS officer, or you can arrange for someone to
speak with the FIS officer for you. To do this you will need to sign an authority. This is to
safeguard your privacy.
Any personal information you give to the FIS officer will be treated as confidential. However, the
rate of your payment may change if the information you provide is different to the information we
already have.
For more information in languages other than English, call 131 202 or visit our website
humanservices.gov.au
Calls to ‘13’ numbers from a standard telephone service can be made from anywhere in Australia
for not more than the cost of a local call (call charges may vary depending upon the telephone
service provider). Calls to ‘1800’ numbers are free of charge. Calls from public and mobile
telephones may be charged at a higher rate.
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