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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 بانک پول شما را برای شما نگھ می دارد  حساب 

 حساب تان گذاشتن پول در  سپرده

 پول اضافی از بانک برای نگھداری پول  سود 

 گرفتن پول از چک  نقد نمودن چک 

 پولی کھ باید بپردازید.  ھزینھ 

 معاش شما بھ حساب بانکی تان واریز می شود  سپرده مستقیم 

 حسابی برای مصرف نمودن پول تان.  حساب جاری 

 حسابی برای نگھداری پول تان.  حساب پس انداز 

 مانند یک بانک،  اتحادیھ کریدت 

  ساختمان یک بانک یا اتحایھ کریدت  شعبھ 

 در کشور شما 
   ؟ چیست حساب بانکی 
  آیا در کشور خود حساب بانکی داشتید؟ 
  آیا در امریکا حساب بانکی دارید؟ 
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 حساب ھای بانکی
 فعالیت: صحیح یا غلط

 چقدر در مورد حساب ھای بانکی معلومات دارید؟ 

 صحیح یا غلط بنویسید. 

 نیازی بھ حساب بانکی ندارید.  شما اگر پول زیادی ندارید،  ____ .1

 حساب ھای بانکی مصون نیستند.  ____ .2

 برای دریافت حساب بانکی باید شھروند ایاالت متحده باشید.  ____ .3

 خود نیاز بھ یک حساب بانکی داشتھ باشید. ممکن است برای دریافت دستمزد کار  ____ .4

 جواب ھا 
 حساب افتتاح کنید.   $100تا  $ 25حساب ھای بانکی برای ھمھ خوب است. می توانید با  غلط .1

 حساب ھای بانکی بسیار مصون ھستند.  غلط .2

شما می توانید یک حساب بانکی افتتاح کنید حتی اگر شھروند نباشید. شما بھ یک کارت  غلط  .3
 پاسپورت نیاز خواھید داشت. ھویت یا  

بسیاری از وظایف از سپرده مستقیم برای پرداخت حقوق کارگران استفاده می کنند،  صحیح  .4
 بنابراین شما بھ یک حساب بانکی نیاز دارید. 

 با صنف خود صحبت کنید.
  در مورد چھ چیزی می خواھید بیشتر بدانید؟ 
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 حساب ھای پس اندازفعالیت: حساب ھای جاری و 
حساب  و  حساب ھای جاریحساب ھای بانکی متفاوتی وجود دارد. اکثر مردم در ایاالت متحده دارای 

 ھستند.   ھای پس انداز

 بیاموزید.   2و   1درباره حساب 

 کدام یک حساب جاری است؟ 
 کدام یک حساب پس انداز است؟ 

 2حساب  1حساب 
مدت طوالنی  پول خود را اینجا بگذارید تا برای 

 مصون بماند. 
اگر می خواھید پول خود را خرج کنید اینجا نگھ  

 دارید.

برای استفاده از این حساب می توانید سود  
 دریافت کنید. 

شما سودی بخاطر استفاده از این حساب بدست  
 نمی آورید. 

اگر بیش از شش بار در ماه از این حساب پول  
 بپردازید. ھزینھ بگیرید، ممکن است مجبور شوید 

شما می توانید چندین بار در ماه از این حساب پول  
خرج کنید. از آن برای پرداخت بل خدمات، رفتن  

 بھ خرید و غیره استفاده کنید.

ممکن است مجبور شوید برای دریافت پول از این  
بھ بانک بروید، ازماشین خودپرداز صرافی  حساب 

 استفاده کنید یا آنالین شوید. 

برای خرج کردن پول از این حساب می توانید از  
 کارت اعتباری یا چک ھا استفاده کنید. 

 

 جواب ھا... 

  : حساب جاری 2 : حساب پس انداز1

 بانک ھا و اتحادیھ ھای کریدت 
 فعالیت: مشابھ یا متفاوت؟ 

 را انتخاب کنید.  اتحادیھ کریدتوقتی حساب افتتاح می کنید، می توانید یک بانک یا یک 

  آنھا چطور مشابھ ھستند؟ 
  آنھا چطور متفاوت ھستند؟
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 چارت ذیل بنویسید: با صنف خود کار کنید. نمبرھا را در 

 می توانید حساب پس انداز داشتھ باشید.  .1

 می توانید حساب جاری داشتھ باشید.  .2

 معموالً شعبات بیشتر دارد.  .3

 معموالً بھ شما بیشتر سود می پردازد.  .4

 معموالً ھزینھ اش بیشتر است. .5

 می توانید برای کمک بھ خرید خانھ یا موتر قرضھ بگیرید.  .6
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جواب ھا: 
 4  -اتحادیھ کریدت  ؛6، 2 ،1 –ھر دو  ؛ 5، 3 - بانک 

 فعالیت: افتتاح حساب بانکی 
 کریدت زیادی وجود دارند. بانک ھا و اتحادیھ ھای 

 برخی از بانک ھا و اتحادیھ ھای کریدت در محلھ شما کدام اند؟ 

 با صنف خود یک لیست آنھا را تھیھ کنید: 

1.    ____________________________ 4  . _______________________  

2.    ____________________________ 5  . _______________________  

  

اتحادیھ  
 کریدت 

4 

 ھر دو 

1 
 بانک 

3 
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3.    ____________________________ 6  . ______________________  

  آیا یک حساب جاری، یک حساب پس انداز، یا ھر دو را می خواھید؟ 

  اتحادیھ کریدت استفاده کنید؟ آیا می خواھید از بانک یا 

 یک بانک یا اتحادیھ کریدت را از لیست انتخاب کنید. 

 از تلفن یا کمپیوتر خود برای مشاھده آنالین استفاده کنید.

 بھ این سواالت جواب بدھید: 

  ________________________________________ نام بانک/اتحادیھ کریدت:  .1

  __________________________________________ آنھا چند شعبھ دارند؟  .2

  _____________________________ برای افتتاح حساب چقدر پول نیاز دارید؟ $  .3

  __________________________________ باید ھزینھ ماھانھ پرداخت کنید؟ آیا   .4

 ؟%  آنھا چقدر سود می پردازند  .5

 از سایر دانش آموزان در مورد جواب آنھا بپرسید. بھ نظر شما کدام یک برای شما مناسب است؟ 

 نکات:

 از دوستان، ھم صنفی ھا، معلمین یا مدیران کیس در مورد بانک ھا معلومات بخواھید. 

 سعی کنید پیدا کنید:  جاری، برای یک حساب 

 ھیچ نوع ھزینھ ماھوار.  -

 اضافھ برداشت ھزینھ کم برای  -
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 سعی کنید پیدا کنید:  پس انداز،برای یک حساب 
 ھیچ نوع ھزینھ ماھوار.  -

 نرخ سود باال.  -

 برای افتتاح حساب با بانک تماس بگیرید یا بھ بانک مراجعھ کنید. کارمندان بھ شما کمک خواھند کرد. 
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 افتتاح یک حساب بھ چھ چیزی نیاز دارید؟ برای 
 دور چیزھایی را کھ باید ھمراه خود داشتھ باشید حلقھ کنید: 

 
  

 پول  کارت تامین اجتماعی 

 www.dol.wa.govتصویر از:  

 موتروانی جواز   کارت بیمھ صحی 
 

 بل خدمات پاسپورت 

http://www.dol.wa.gov/
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 چک لیست 
 شما ممکن است نیاز داشتھ باشید: 

 یا پاسپورت.  موتروانی یک کارت ھویت با تصویر شما، مانند جواز  □

 کارت ھویت دوم، مانند کارت تامین اجتماعی، بل با نام و آدرس شما، یا کارت تولد. □

 سندی کھ آدرس شما را نشان می دھد، مانند بل خدمات یا اجاره نامھ آپارتمان.  □

  یاجتماع  ن یشماره تام ھنده انفرادی، اگر شماره تامین اجتماعی شما (یا نمبر تشخیصیھ مالیھ د  □
 ندارید). 

 ). $100-25پول برای حساب جدید ( □
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 خدمات بانکی 

  
 فعالیت: ماشین ھای خودپرداز صرافی 

 ماشین ھای خودپرداز صرافی دستگاه ھایی ھستند کھ می توانند بھ شما در امور بانکی کمک کنند. 

 چھ کار می کنند؟ بھ تصویر نگاه کنید. این دکمھ ھا 
 الف. بررسی کنید کھ چقدر پول دارید  . موجودی___ 1
 ب. خارج کردن پول  . سپرده___ 2
 ج. گذاشتن پول در حساب تان  . برداشتن پول___ 3

 
 

شما می توانید از ماشین ھای خودپرداز صرافی استفاده کنید کھ از بانک شما نیست، اما باید برای آن  
 کنید. ھزینھ پرداخت 

 جواب ھا: 
 ب  —  3 ،ج  —  2 ،الف —  1
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 سپرده مستقیم 
 وقتی وظیفھ دارید، شما می توانید سپرده مستقیم راه اندازی کنید. 

 کارفرمای شما چک حقوق شما را بھ حساب شما ارسال می کند. 

 شما مجبور نیستید بھ بانک بروید. 

 شما سریعتر پول خویش را میگیرید. 

 راه اندازی سپرده مستقیم کمک خواھد کرد. کارفرمای شما بھ شما در 

 SAHRAبانک 
Sahra  .یک حساب جاری دارد 

 است.  $10ھزینھ ماھوار بانک او 

ھزینھ اضافھ برداشت  $ 35بانک او نیز 
 می گیرد. 

Sahra .سپرده مستقیم ندارد 

او ھر ماه برای سپردن معاشش بھ بانک  
 می رود. 

 خیلی مصروف بود.  Sahraماه پیش 

 او وقت نداشت بھ بانک برود. 

 او معاش خود را واریز نکرد.

 بود.  $ 1000موجودی بانکی او کمتر از 

 ھزینھ ماھوار از او دریافت کرد.  $ 10بانک او 

 در حساب خود داشت.  $50او   28در تاریخ 

 می شد.  $ 55او باید گاز می خرید. قیمت آن 
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 ھزینھ اضافھ برداشت از او دریافت کرد. $ 35بانک او 

 خرید.  $ 25او مواد غذایی بھ قیمت  29در تاریخ 

 ھزینھ اضافھ برداشت دیگر از او دریافت کرد. $ 35بانک او 

 از طریق ایمیل صورت حساب بانکی خود را دریافت کرد.  Sahraامروز 

 او از دیدن تمام آن ھزینھ ھا متاثر بود! 

 را بھ یک اتحادیھ کریدت منتقل کند.  او قصد دارد حساب خود 

 بھ سواالت جواب بدھید 
1. Sahra  در ماه گذشتھ چقدر ھزینھ پرداخت کرد؟ 

 115$  )أ(

 35$ )ب (

 1000$ ) ج(

 چقدر است؟  Sahraحاال موجودی بانک  .2

 0$ )أ(

 152-$ )ب (

 55$ ) ج(

 

 جواب ھا 
 . (الف) 1

 بھ عنوان ھزینھ بھ بانک بپردازد   $152. (ب) او باید  2
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 نتیجھ گیری
 بحث کنید 
  آیا شما حساب بانکی می خواھید؟ 
 3 چیزی کھ برای افتتاح حساب بانکی نیاز دارید چیست؟ 

 



 

 

 نصاب آموزشی مھارت ھای زندگی

 درس:

 طریقھ ھای پرداخت 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 با کارت ھای کریدت و اعتباری آشنا شوید  •
 بھ کشورھای دیگر را بیاموزید نحوه ارسال پول   •
 نحوه نوشتن چک را بدانید  •
 در مورد روش ھای دیگر برای پرداخت بدانید  •

 محتویات
 16 .......................................................................................................................... لغات جدید

 16  .....................................................................................................................  در کشور شما

 17  ..........................................................................................................   ت ھای بانکیانواع کار

 22  ..................................................................................................................... نوشتن چک ھا 

 24 ........................................................................................................  سایر کارت ھای پرداخت

 24 .....................................................................................  چگونھ بھ خارج از کشور پول ارسال کنیم

 Sahra  ........................................................................................................... 26حساب بانکی 
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 از حساب بانکی شما پول می گیرد  کارت اعتباری 

 کنید اکنون می توانید خرید کنید و بعدا پرداخت  کریدت کارت 

 مجموع مبلغی کھ مقروض ھستید  موجودی 
 پول اضافی کھ باید بھ بانک بپردازید (فیصدی %)  سود 

شماره ای از بانک کھ می گوید صورت حساب ھا را بھ موقع   نمره کریدت 
 پرداخت می کنید یا خیر 

 پول قرض گرفتھ شده از بانک قرضھ
 بانکی خود خارج کنید. بھ شما امکان می دھد پول را از حساب  چک

 پولی کھ بھ کشور خود می فرستید  سفارش پول 

 پول اضافی باید بھ بانک بپردازید  ھزینھ ھا 

 کارت با پول برای استفاده در فروشگاه  کارت تحفھ 
  کارت با مبلغ تعیین شده دالری، نمی توانید بیشتر اضافھ کنید  کارت پیش پرداخت 

 در کشور شما 
   خوراکھ باب، لباس و گاز را در کشور خود پرداخت می کردید؟ چگونھ ھزینھ 
 چگونھ ھزینھ مبل، خانھ یا موتر را پرداخت می کردید؟ 
 چھ تفاوتی در مورد روش ھای پرداخت برای چیزھا در امریکا وجود دارد؟ 
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 انواع کارت ھای بانکی
دریافت پول خود  ھنگامی کھ در بانک حساب افتتاح می کنید، می توانید راه ھای مختلفی را برای 

 انتخاب کنید. 
نیز    ATMکارت ھنگام خرید چیزی از حساب بانکی شما پول می گیرد. بھ آن کارت اعتباری یک 

 می گویند. 
شما می توانید از کارت اعتباری برای خرید آنالین یا  

(نمبر   خویش پن در فروشگاه استفاده کنید. شما باید از 
 تشخیصیھ شخصی) استفاده کنید 

   
 
 
 

اگر پول کافی در حساب خود ندارید، بانک ممکن است ھزینھ اضافھ برداشت از شما دریافت کند.   نکتھ: 
 باشد.  40$-30$این ھزینھ می تواند ھر بار 

 
 

بھ شما امکان می دھد ھم اکنون چیزی بخرید و بعداً پرداخت کنید. کریدت کارت می تواند  کریدت کارت یک 
 باشد. از بانک شما یا شرکت دیگری  

ھر ماه یک پرداخت انجام دھید. شما می توانید مجموع موجودی یا بخشی از   بایدبا یک کریدت کارت، شما  
 موجودی را پرداخت کنید. 
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 بیشتر درباره کریدت کارت ھا
کریدت کارت و داشتن  نکات خوب و بدی در مورد کریدت کارت ھا وجود دارد. استفاده بیش از حد از  

 صورت حساب کریدت کارت بزرگ آسان است. 

فیصدی  سود وقتی تمام صورت حساب کریدت کارت خود را پرداخت نکنید، بانک سود اضافھ می کند. 
شما ھر ماه اضافھ می   قرض از مجموع مقدار پولی است کھ شما مقروض ھستید. سود نظر بھ میزان 

 شود 

 ھای زیادی دارند.  قرض حده بھ دلیل کریدت کارت ھا بسیاری از مردم در ایاالت مت
  

 منفی  مثبت 
شما می توانید فوراً چیزھایی را کھ نیاز   •

 دارید خریداری کنید. 
را پرداخت نکنید،   باقیمانده اگر موجودی  •

 سود پرداخت خواھید کرد. 

کارت خود را  ھر چھ مدت بیشتری کریدت  • در حاالت اضطراری می تواند مفید باشد.  •
پرداخت نکنید، سود بیشتری مقروض  

 خواھید بود. 

کریدت کارت ھا برای افزایش نمره کریدت   •
 شما خوب ھستند. 

اگر در پرداخت تاخیر داشتھ باشید، بانک   •
 ) اضافھ می کند. 40$-30$(تاخیر   ھزینھ
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 پیشکش ھای کریدت کارت 
     از یک فروشگاه

خود را  کریدت کارت بسیاری از فروشگاه ھا 
  ،Walmartارائھ می دھند (بھ عنوان مثال  

Target  و ،Costco .( 

ھنگام خرید، یک کارمند اکثراً از شما می پرسد  
خواھید برای کریدت کارت از  کھ آیا می 

فروشگاه آنھا درخواستی بدھید. اگر درخواستی  
کریدت کارت را پر کنید، در خرید شما تخفیف  

 می دھند. 
 
 

 با کریدت کارت فروشگاه می تواند بسیار باال باشد. سود متوجھ باشید! نرخ  نکتھ: 

 
 در ایمیل 

 
   آیا پیشکش ھای کریدت کارت را

 دریافت می کنید؟ از طریق ایمیل 
  با آنھا چھ می کنید؟ 

 
 
 
 
 
 

نرخ فیصدی  بسیاری از پیشکش ھای کریدت کارت، پیشکش ھای خوب نیستند. آنھا ممکن است  •
 بسیار باال یا ھزینھ ھای باالیی داشتھ باشند.   ساالنھ

برای نمبر کریدت شما مضر  اگر بھ سرعت برای بسیاری از کریدت کارت ھا درخواستی بدھید،   •
 است.

  اگر می خواھید کریدت کارت بگیرید، معلومات کارت را با دقت بخوانید تا پیشکش خوبی پیدا کنید.  •
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 فعالیت: یک کریدت کارت را انتخاب کنید 
Sahra   یک کریدت کارت می خواھد. وقتی او بھTarget   ،می رود

 می خواھد. از او می پرسند کھ آیا کریدت کارت آنھا را 

 دوستش بھ او می گوید کھ کریدت کارت خطوط ھوایی خوب است. 
 بانک او نیز یک کریدت کارت بھ او پیشکش می کند. 

 

 کدام کارت را او می خواھد؟ 
 

Bank of America 
Cash Rewards 

United Airlines 
Mileage Plus 

Target Red 

 % برای سال اول؛  0 نرخ سود (%) 
 % بعد 24-14%

15% 22% 

 0$ 95$ 0$ ھزینھ ساالنھ 

 2000$ 2000$ 2000$ محدودیت کریدت 
% بازپرداخت نقدی در  3 مزایا 

 تمامی خریدھا 
مسافت پیموده شده را برای  

 ھر دالر محاسبھ کنید 
% در خرید ھا در  5

Target در سایر  1؛ %
 خرید ھا 

 

 جواب ھا 
 کارت بانک امریکا بھترین است زیرا:  •

o  است.  0$ھزینھ ساالنھ اش 
o  است. 0در سال اول  نرخ فیصدی ساالنھ % 
o  پول نقد بازدریافت می کنید. 3با ھر خرید % 
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 فعالیت: صحیح یا غلط
 شما باید برای ھر پیشکش کریدت کارت کھ از طریق ایمیل دریافت می کنید درخواستی بدھید.  .1

 موقع پرداخت کنید، می توانید اگر صورت حساب کریدت کارت خود را ھر ماه بھ  .2
 نمبر کریدت خود را افزایش دھید. 

 خرج کنید.   $2000است، باید  $2000اگر سقف اعتبار شما  .3

 استفاده از کریدت کارت مانند گرفتن قرضھ است.  .4

 پیشکش ھای کریدت کارت خویش را کھ نمی خواھید، دور بیاندازید یا بازیافت کنید.  .5

 خود را ھر ماه پرداخت کنید، نیازی بھ پرداخت سود ندارید. اگر تمام پول کریدت کارت  .6

 جواب ھا 
فقط در صورتی برای کریدت کارت درخواستی بدھید کھ پیشکش خوبی باشد، بھ پول نیاز  غلط  .1

 داشتھ باشید و/یا نمبر کریدت بھتری داشتھ باشید. 

 صحیح .2

% از  30سعی کنید از تمام کریدت خود استفاده نکنید. کارشناسان می گویند شما باید حدود  غلط   .3
است، می توانید حدود    $2000کریدت خود را استفاده کنید. بھ عنوان مثال، اگر سقف کریدت شما  

 استفاده کنید.  $600

 صحیح .4

ھا را قطعھ قطعھ کنید)، تا  شما باید پیشکش ھای کریدت کارت را کھ نمی خواھید پاره کنید (آنغلط   .5
 افراد دیگر نتوانند معلومات شخصی شما را سرقت کنند.

 صحیح .6
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 نوشتن چک ھا 
اکثر مردم در امریکا از کارت اعتباری یا کریدت کارت ھا برای خرید  

 استفاده می کنند. 

اگر حساب بانکی دارید، می توانید چک نیز دریافت کنید. چک فورمی  
 پرداخت ھزینھ آن را پر کرده و امضا می کنید. است کھ برای 

مانند کارت اعتباری، پول را مستقیماً از حساب بانکی شما خارج می کند. پول فوراً از حساب شما خارج  
ھزینھ  نمی شود. زمان می برد تا چک بھ بانک شما برسد. اگر پولی برای پرداخت چک ندارید، بانک 

 اضافھ می کند. )$ 50.00-15.00(بین  اضافھ برداشت

چک ھا برای پرداخت کرایھ و بل خدمات بھتر است. اگر دکان ھای محلی شما را بشناسند یا کارت  
 ھویت مناسبی داشتھ باشید، ممکن است چک را بپذیرند.

 این یک چک است: 

 

  

 چک برای کیست 

مقدار بھ 
 کلمات

 امضاء

 مقدار بھ اعداد
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 سواالت 
 چک باال جواب دھید. بھ سواالت مربوط بھ 

  _________________________ چک بھ چھ کسی نوشتھ شده است؟  .1

  ________________________________ مقدار چک چقدر است؟  .2

  _____________________________ چک برای پرداخت چیست؟  .3

  _________________ آیا از چک برای پرداخت بل ھا استفاده می کنید؟  .4
 
 
 

ھنگام نوشتن چک مھم است کھ مبلغ پرداختی را بھ صورت عددی در سمت چپ باکس بنویسید و   نکتھ: 
 مبلغ پرداخت را نیز بھ صورت کلمات بنویسید. 
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 سایر کارت ھای پرداخت
 راه ھای زیاد دیگری نیز برای پرداخت ھزینھ ھا وجود دارد.

 مطابقت دھید. ھر کارت را با نحوه استفاده از آن 

مانند پول نقد اما در یک فروشگاه خاص استفاده   EBTکارت 
 می شود. 

قابل استفاده در ھر فروشگاھی، اما با مقدار تعیین   کارت ھای تحفھ 
 شده است. 

 کارت پیش پرداخت 
فقط در فروشگاه ھا برای مواد غذایی و اقالم  

 ضروری قابل استفاده است. 

 

 جواب ھا: 
بخشی از مزایای شما از دولت است و فقط برای غذا و اقالم ضروری استفاده می    EBTکارت  •

 شود. 
ھدیھ ای از طرف شخصی است کھ بھ شما امکان می دھد از یک فروشگاه خاص،  کارت تحفھ  •

 ، خریداری نمایید. نام فروشگاه روی کارت درج شده است. Targetیا   Walmartمانند  
اعتباری است، اما با حساب بانکی وصل نمی باشد. مقدار   مانند یک کارت کارت پیش پرداخت  •

 مشخصی روی آن وجود دارد و وقتی تمام شد آن را دور می اندازید. 

 چگونھ بھ خارج از کشور پول ارسال کنیم
 چگونھ می توانم بھ خارج از ایاالت متحده پول ارسال کنم؟ 

 ر کشورھای دیگر است. این یک سوال مھم برای بسیاری از افراد دارای خانواده د 
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 وقتی بھ امریکا می آیید، ممکن است ھنوز خانواده در کشور خود داشتھ باشید. 

 گاھی اوقات الزم است برای کمک بھ خانواده خود بھ آنھا پول ارسال کنید. 

 چند راه وجود دارد کھ سریع و مصون ھستند. 

پول را از یک حساب بانکی بھ حساب بانکی دیگر می فرستد. ھر   ارسال پول از طریق حساب  .1
 دو نفر باید حساب بانکی داشتھ باشند. 

. پرداخت بھ صورت  MoneyGram  ،Xoom  ،Western Union، مانند  خدمات آنالین .2
آنالین از کارت اعتباری یا کریدت کارت شما برای گیرنده ارسال می شود. اگر فقط پول نقد  

 یکی بخرید.  Walgreen'sیا   11-7نید از فروشگاه ھایی مانند دارید، می توا

یک چک پیش پرداخت حوالھ پول   .3
است. شما می توانید حوالھ ھا را  

در بانک ھا، پستھ خانھ ھا و برخی  
فروشگاه ھا دریافت کنید. این فقط  

 توسط گیرنده قابل استفاده است.

انتخاب، مطمین شوید کھ ھزینھ ھا  قبل از 
چقدر اند و تحویلی آن چقدر طول می کشد.  

 مھم است کھ قبل از ارسال پول بھ کشور دیگری سواالت زیادی بپرسید. 

 فعالیت: بحث
 برای جواب بھ این سواالت در یک گروه کار کنید: 

  دو راه برای ارسال پول بھ کشورتان چیست؟ 
  داشتھ باشید کدام ھا اند؟ دو چیز را کھ باید بھ یاد 
  آیا قبالً بھ کشور خود پول ارسال کرده اید؟ 

  

 نمونھ حوالھ از پستھ خانھ 

 نمونھ
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 SAHRAحساب بانکی 
 کارھایش را انجام می دھد.   Sahraروز دوشنبھ 

 در حساب جاری خود دارد. 257.63$وقتی شروع بھ کار کرد، 

 نخست بھ پستھ خانھ می رود.

Sahra   برای خانواده اش در ایتوپیا می فرستد.  40$یک حوالھ 

 است.  4.99$او از کارت اعتباری خود استفاده می کند. ھزینھ اش  

 می رود. Targetبعد، او بھ  

Sahra  .برای تخت خوابش روجای و بالشت می خرد 

) بھ لیالم گذاشتھ شده  3.53$بھ اضافھ مالیھ ( 34.99$آنھا بھ قیمت 
 است.

 خود پرداخت می کند. او با کریدت کارت  

 می رود.  Starbucksبھ   Sahraبعد از آن 

 سفارش می دھد.  3.25$او یک قھوه بھ قیمت 

 او از کارت تحفھ استفاده می کند. 

 می رود.  Saarsدر آخر او بھ 

Sahra   .با استفاده از کریدت کارت خود مواد غذایی می خرد 

 است.  53.76$مجموع اش 

 برای بل صرفیھ برق خود می نویسد.  64.05$چکی بھ مبلغ  بھ خانھ می رود،   Sahraوقتی 
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 سواالت 
 باقی مانده است؟  Sahraدر آخر روز چقدر پول در حساب  .1

 چقدر بھ موجودی کریدت کارت او اضافھ شد؟  .2

 پول حوالھ چقدر بود؟  .3

 چقدر از کارت تحفھ اش خرج کرد؟  .4

 نتیجھ گیری
 با ھم صحبت کنید 

  تفاوت بین کارت اعتباری و کریدت کارت چیست؟ 
  کدام ھا اند؟سھ روش مختلف برای پرداخت برای چیزی 
  آیا شما یک کریدت کارت می خواھید؟ چرا؟ 

  



 

 

 نصاب آموزشی مھارت ھای زندگی

 درس:

 بانکداری مصون

 اھداف 
 در این درس شما: 

 درباره انواع قرضھ می آموزید  •
 درخواستی ھای کریدت کارت را می فھمید  •
 درباره بانکداری از طریق انترنت و بانکداری از طریق اپلیکیشن ھا می دانید  •
 در کجا باید معلومات بانکی خویش را بدھید می دانید درباره اینکھ چھ زمانی و  •
 ھا می آموزید  فریبکاری درباره چگونگی جلوگیری از فیشینگ و  •

 محتویات
 29  .......................................................................................................................... لغات جدید

 29  .....................................................................................................................  در کشور شما

 30  ........................................................................................................................... ھا قرضھ 

 Jose ........................................................................................................................ 31قصھ 

 32  .............................................................................................................   کریدت چیست؟نمره 

 33 ................................................................................................... بانکداری آنالین و اپلیکیشن ھا 

 37  ........................................................................................................................ نتیجھ گیری 

 



 سواد مالی 

 مصون  یبانکداردرس: 
 سطح ابتدایی

29  

 

 

 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 قرضھ بانکی برای خانھ.  قرضھ خانھ 

 مقدار پولی کھ ھنوز بخاطر قرضھ مسکن خود قرضدار ھستید.  گرو 

 قرضھ بانکی بخاطر موتر.  قرضھ موتر 

 خواھید. یک قرضھ بانکی برای خرج کردن بھ ھر نحوی کھ می  قرضھ شخصی 

 پرداخت ماھوار و مدت زمانی کھ برای پرداخت قرضھ خود دارید.  مدت

 پولی کھ باید ھر سال یکبار بپردازید.  ھزینھ ساالنھ 

APR  این فیصدی سودی است کھ باید پرداخت کنید. نرخ فیصدی ساالنھ . 

دریافت  پولی کھ پس از خرید از کارت اعتباری/کریدت کارت خود  پول بازپرداخت 
 می کنید. 

مقدار پولی کھ بانک شما بھ شما اجازه می دھد برای کریدت کارت   محدودیت کریدت 
 خود خرج کنید. 

پیام، تماس یا ایمیلی از بانک شما کھ بھ شما می گوید مشکلی در   ھشدار
 حساب شما وجود دارد. 

 

 در کشور شما 
  مردم در کشور شما چگونھ پول قرض می گیرند؟ 
  مردم پول قرض می گیرند؟ (مثالً برای خرید موتر، خانھ یا راه اندازی کسب و کار) چرا 
  آیا مردم از اینترنت برای بانکداری استفاده می کنند؟ 
  آیا مردم از تلفن ھای ھوشمند برای بانکداری استفاده می کنند؟ 
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 قرضھ ھا 

 مطابقت دادن فعالیت: 
 آنچھ خریداری می کنید را با انواع قرضھ مطابقت دھید 

 جواب ھا 
 دریافت کنید. قرضھ خانھ وقتی می خواھید خانھ بخرید می توانید  

 برای خرید موتر می توانید قرضھ موتر دریافت کنید. 

ی  برای پرداخت بسیاری از چیزھای مختلف، مانند خرید چیزھا قرضھ شخصیشما می توانید یک  
 بزرگ یا راه اندازی کسب و کار، دریافت کنید. 

  APRوقتی قرضھ می گیرید، باید پول را بھ اضافھ سود برگردانید. میزان سودی کھ می پردازید 
 است.  (نرخ فیصدی ساالنھ) 

 خوبی دارید، می توانید پول بیشتری قرض کنید. شما کمتر سود پرداخت خواھید کرد.   نمبر کریدتاگر 

 قرضھ موتر  شما می خواھید خانھ بخرید 

 قرضھ شخصی  شما می خواھید موتر بخرید 

 قرضھ خانھ  .می خواھید مبل جدید بخرید 

 



 سواد مالی 

 مصون  یبانکداردرس: 
 سطح ابتدایی

31  

 

 

 JOSEقصھ 
Jose  .می خواھد یک موتر جدید بخرد 

 قرضھ بگیرد  $7,000او باید  

Jose   .یک قرضھ دھنده اینترنتی پیدا می کند و درخواستی قرضھ می دھد 

 وی بھ بانک اش نیز می رود و درخواست قرضھ می دھد. 

 دو پیشکش قرضھ موجود است:
 

نرخ فیصدی   مقدار 
 پرداخت  مدت  ساالنھ 

 ماه /172$ ماه  48 %18 7.000$ اینترنت 
  ماه /208$ ماه  36 %7 7.000$ بانک 

 بھ نظر شما کدام قرضھ بھتر است؟  .1

 قرضھ انترنتی  )أ(

 قرضھ بانکی  )ب (

2. Jose در مجموع برای ھر قرضھ چقدر می پردازد؟ 

 $ __________ مجموع قرضھ انترنتی: 

 $ _________ مجموع قرضھ بانکی: 

 جواب ھا 
 ب) قرضھ بانکی بھتر است ( . 1

   x48   =$8,256 172ماه.  48در ھر ماه بھ مدت  $ 172قرضھ اینترنتی:  . 2

 دالر   x36   =$7,488 208ماه.  36در ھر ماه بھ مدت  $ 208قرضھ بانکی: 

 ارزان تر است.  $ 768وام بانکی 
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 نکات

  نرخ فیصدی ساالنھ کمتر ھمیشھ بھتر است. اگر نمره کریدت خوبی داشتھ باشید،   نرخ فیصدی ساالنھ 
 کمتری دریافت خواھید کرد. 

 مجموع کمتر. برای قرضھ با مدت کوتاه تر، ھر ماه بیشتر پرداخت می کنید، اما در 

 برای قرضھ با مدت طوالنی تر، ھر ماه کمتر و در مجموع بیشتر پرداخت خواھید کرد. 

 بانک یا اتحادیھ کریدت شما ھمیشھ قرضھ بھتری نسبت بھ سایر قرضھ دھندگان بھ شما می دھد. 

در صورت نیاز سریع بھ پول بھ شما قرضھ می دھند، اما نرخ سود بسیار خراب   " ید  ی پقرضھ دھندگان  "
 است.  آنھا ھمچنین ھزینھ ھای زیادی را دریافت می کنند. 

 بھ جای آن با بانک یا اتحادیھ کریدت خود صحبت کنید! 
 
 

 نمره کریدت چیست؟
خوبی  نمره کریدت (قرض گرفتن پول) برای یک موتر یا خانھ در امریکا، باید قرضھ برای دریافت 

 داشتھ باشید. 

نمره کریدت شما با کارت اعتباری شما متفاوت است. نمره کریدت شما عددی است کھ بھ بانک می گوید  
 کھ شما بل ھای خود را پرداخت می کنید و ھزینھ ھای تاخیر دریافت نمی کنید. 

 کریدت شما سوابقی است از آنچھ قرضھ گرفتھ اید و چقدر خوب آن را پس پرداختھ اید. تاریخچھ نمره 

 تاریخچھ کریدت خوب بھ ایجاد نمره کریدت باال کمک می کند. 

 برای بھ دست آوردن نمره کریدت خوب، بھ بانک نشان دھید کھ بل خدمات را بھ موقع پرداخت می کنید. 

 نید بل خدمات را قبل از اینکھ بھ شما قرضھ بدھند پرداخت کنید. بانک می خواھد بداند کھ شما می توا
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 فعالیت: چک لیست 
 چھ چیزی بھ شما کمک می کند نمره کریدت خوبی داشتھ باشید؟ 

  پرداخت بھ موقع بل تلفن 

  فراموش کردن پرداخت بل صرفیھ برق یک ماھھ 

  .پرداخت حداقل مبلغ در کریدت کارت شما 

  کریدت کارت ھا نداشتن ھیچ نوع 

  پرداخت بل شما با دو روز تاخیر 
 

تاخیر پرداخت ھا و پرداخت ھای از دست رفتھ نمره شما را کاھش می دھد. شما می توانید   نکتھ: 
 پرداخت ھای خودکار را از طریق بانک خود تنظیم کنید، بنابراین پرداخت ھا ھرگز تاخیر نمی شوند. 

 
 
 

 اپلیکیشن ھا بانکداری آنالین و 
  آیا شما بانکداری آنالین انجام میدھید؟چرا؟ 

 ، آنالین Sahraبانک 
 صحبت کنید 

  قصھ بانکSahra  بھ یاد بیاورید   1را در درس 
  اگرSahra  از بانکداری از طریق انترنت استفاده می کرد چھ اتفاقی می افتاد؟ 

 

Sahra  .یک حساب جاری دارد 

 است.  10$ھزینھ ماھوار بانک او 
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یا واریز مستقیم داشتھ   $ 1000اگر او ھر ماه 
  باشد، ھزینھ ای را دریافت نمی کنند.

Sahra .سپرده مستقیم ندارد 

بانک می  او ھر ماه برای سپردن معاشش بھ  
 رود. 

 خیلی مصروف بود.  Sahraماه پیش 

 او وقت نداشت بھ بانک برود. 

 $ شد. 100موجودی بانک او پائین تر از 

 پایین در تلفن اش دریافت کرد.   ھشدار موجودیاو یک  

Sahra .اپلیکیشن بانکی تلفن اش را باز کرد و داخل شد 

 در حساب خود داشت. $ 50او فقط 

Sahra  .سعی کرد از خدمات سپرده تلفن استفاده کند 

 او با استفاده از اپلیکیشن بانکی از چک خود عکس گرفت.

 بھ حسابش واریز کرد.  $ 2,300او 

Sahra  .مجبور نبود بھ بانک برود 

Sahra  .گاز، مواد غذایی و نان چاشت خرید 

 ھ ای نشد. نشد، بنابراین او مجبور بھ پرداخت ھیچ ھزین  $0موجودی او کمتر از 

 صورت حساب بانکی اش را گرفت.  Sahraامروز 

 او آن را در تلفن و ایمیل خود چک کرد. 
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 صحیح یا غلط؟ 
Sahra  چھ کرد؟ 

 پایین دریافت کرد.   تلفن اش در مورد ھزینھ او پیامی در غ ص /  .1

 واریز چک معاش اش استفاده کرد. او از تلفن خود برای  ص / غ  .2

 او بھ بانک رفت.  ص / غ  .3

 بانک خود را در انترنت چک کرد.  او موجودی غ  / ص  .4

اکثر بانک ھا و اتحادیھ ھای کریدت از بانکداری آنالین استفاده می کنند. برای مشاھده معلومات بانکی  
 خود در تلفن یا کمپیوتر خود می توانید بھ یک ویب سایت بروید یا یک اپلیکیشن را دانلود کنید. 

 ممیزی بانکداری آنالین
 نکداری انترنتی برای شما مفید است؟ آیا با

 اینھا کارھایی ھستند کھ شما می توانید با استفاده از بانکداری انترنتی یا یک اپلیکیشن تلفن انجام دھید. 

 آیا این چیزھا برای شما مفید است؟

 نمره بدھید.   5تا   1این ھا را از 

 مفید است  مفید نیست   شما می توانید... 

 5..... 4….. 3…..2…...1 خود را در ھر زمان چک کنید موجودی حساب 

 5..... 4….. 3…..2…...1 ببینید در ماه گذشتھ چقدر پول خرج کرده اید 

 5..... 4….. 3…..2…...1 از تلفن خود برای واریز چک ھا استفاده کنید 
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 مفید است  مفید نیست   شما می توانید... 

 5..... 4….. 3…..2…...1 دریافت کنید اگر موجودی شما پایین است، ھشدار 

اگر شخصی پول زیادی از حساب شما خرج کرد، ھشدار 
 5..... 4….. 3…..2…...1 دریافت کنید 

 5..... 4….. 3…..2…...1 بل ھای خود را با استفاده از انترنت پرداخت کنید 
 

 نمره ھا 
  ____________ ھمھ اعدادی را کھ حلقھ نمودید را جمع کنید. مجموع اش چند است؟  

 شاید ھنوز عالقھ ای بھ بانکداری انترنتی نداشتھ باشید. : 10  - 5

 سعی کنید از بانکداری انترنتی استفاده کنید. شاید شما آن را دوست داشتھ باشید. :  18 -  11

 ھد بود! بانکداری انترنتی برای شما بسیار خوب خوا:  25 -  19
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 توصیھ بانکداری انترنتی 
 بانکداری انترنتی معموال بسیار مصون است، اما باید مراقب باشید. 

 در اینجا چند توصیھ در مورد نحوه بانکداری مصون آورده شده است. 

یک رمز خوب برای حساب انترنتی خود انتخاب کنید. از رمز مشابھ ایمیل خود یا سایت ھای   •
 نکنید. دیگر استفاده 

 بانک   ،سالم ، 12345رمزھای خراب  مثال ھا: 
 !  Hmn1SNرمز خوب 

 رمز خود را بھ کسی نگویید  •
 رمز خود را در تلفن خود ذخیره نکنید  •
ھمیشھ از ویب سایت رسمی بانک خود استفاده کنید. روی لینکی از ایمیل یا پیام متنی کلیک   •

 نکنید. 
بھ ایمیل ھایی کھ معمولی نیستند جواب ندھید. بھ عنوان مثال، اگر بانک شما بھ شما بگوید کھ   •

بھ شما خواھد داد، احتماالً درست نیست. اگر ایمیل می گوید مشکلی در حساب شما وجود    $100
 شما نیاز دارند، احتماالً درست نیست.  یاجتماع   ن یشماره تام دارد و آنھا بھ 

ر تلفن خود ثبت نام کنید تا بھ شما اطالع دھند کھ ممکن است مشکلی در حساب  برای ھشدارھا د  •
 شما وجود داشتھ باشد. 

 نتیجھ گیری
  پایین؟ چرا؟   نرخ فیصدی ساالنھباال یا یک    نرخ فیصدی ساالنھیک   -چھ چیزی بھتر است 
  نمره کریدت چیست؟ چگونھ یک نمره کریدت خوب می تواند بھ شما کمک کند؟ 
   بانکداری انترنتی استفاده می کنید؟ آیا بانک شما اپلیکیشنی برای تلفن شما دارد؟آیا 
 

 



 

 

 نصاب آموزشی مھارت ھای زندگی

 درس:

 اساسات بودجھ سازی 

 اھداف 
 در این درس شما: 

 می آموزید کھ بودجھ چیست  •
 درمورد نیازھا و خواستھ ھا می دانید  •
 یک ورق کاری بودجھ می سازید  •
 می فھمید کھ چگونھ ھدف تعیین کنید  •

 محتویات
 39  ......................................................................................................................... لغات جدید

 39  ........................................................................................................................ نتیجھ گیری 

 40  ....................................................................................................................  بودجھ چیست؟

 40  ......................................................................................................  نیازھا در مقابل خواستھ ھا

 44  .....................................................................................................................   ساختن بودجھ

 46  .................................................................................  می توانم برای خود اھداف تعیین کنم؟چطور 

 50  .......................................................................................................................   نتیجھ گیری
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 لغات جدید 
 معانی  لغات 

 چقدر درآمد دارید و چقدر پول خرج می کنید  بودجھ 

 چیزھایی کھ از ھمھ مھمتر ھستند  اولویت ھا 

 چیزی کھ میخرید  مصرف

 لیستی از درآمد و مصارف  ورق کاری بودجھ 

 معاش، پولی از وظیفھ یا مزایای شما  درآمد

 بل ھای منظم ماھوار  مصارف ثابت 
 مصارفی کھ ماه بھ ماه تغییر می کنند  مصارف متغیر 

  پولی کھ برای وقوع اتفاق بدی پس انداز می کنید  پول حالت اضطراری 

 نتیجھ گیری
  بودجھ چیست؟ 
 آیا خانواده شما بودجھ ای دارند؟ 
  آیا می دانید خانواده شما ھر ماه چقدر مصرف می کنند؟ 
  آیا برای خانواده خود اھداف مالی دارید؟
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 بودجھ چیست؟ 
 پالنی برای مدیریت پول شما است. بودجھ 

 ببینید ھر ماه چقدر از وظیفھ خویش پول می گیرید. 

ببینید بھ چھ مقدار پول برای کرایھ، آب و برق، غذا، حمل و نقل،  
 لباس و چیزھای دیگر نیاز دارید.

 بودجھ بھ شما کمک می کند بدانید چقدر می توانید مصرف کنید. 

 ل احساس فشار می کنند. ھمھ بھ خاطر پو

بسیاری از مردم بھ دلیل استفاده از کریدت کارت ھا و خرج کردن پول بیشتر از آنچھ کھ دارند، دچار  
 مشکل می شوند. 

 داشتن بودجھ از این اتفاق جلوگیری می کند. 

 داشتن بودجھ ھمچنین باعث می شود کھ پول خود را پس انداز کنید. 

 نیازھا در مقابل خواستھ ھا
 چیزی است کھ برای زندگی کردن باید داشتھ باشید. یاز  ن •

 غذا یک نیاز است. 

 اگر نخورید، می میرید. 

 نیاز دارید تا بخورید. 

 چیزی است کھ شما آرزو دارید داشتھ باشید. خواست  •
 یک پیراھن جدید یک خواستھ است. 

 اگر یک پیراھن جدید نگیرید، مشکل نیست. 

 خواھید. شما بھ آن نیاز ندارید. شما یک پیراھن جدید می  
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 کنید بھ نیازھا و خواستھ ھا فکر کنید. زمانی کھ پول خرج می 

 دوا بخرید.  نیاز دارید در صورت تجویز داکتر، شما 

 یک تلفن بخرید.  نیاز دارید اگر تلفن شما خراب است 

یک تلفن تجملی بخرید، اما فقط بھ یک تلفنی نیاز دارید کھ کار کند.  می خواھید شما 
 

  
 فعالیت: تصمیم بگیرید کھ چھ چیز نیاز یا خواستھ است 

 بھ لیست نگاه کنید: نیاز (ن) چیست؟ خواستھ چیست (خ)

 وسایل مکتب  ____  تلویزیون کیبلی   مواد غذایی  

 لباس ھا  ____  تلفن جدید   کرایھ  

 گاز ____  وای فای   بیمھ موتر  

 یک پیالھ قھوه  ____  بل صرفیھ برق   تکت ھای سینما  
 

 با ھم صنفی ھای خود کار کنید.
 آیا در کشور خود نیازھا و خواستھ ھای متفاوتی داشتید؟ 
 بعضی از نیازھا کدام ھا بودند؟ 
  بعضی از خواستھ ھا کدام ھا بودند؟ 
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 Abuقصھ 
Abu  .با خانواده اش زندگی می کند 

 او در کالج درس می خواند. 

Abu .بھ مکتب می رود و باید ھزینھ پارکینگ را بپردازد 

 بھ مال یا مرکز خرید می رود.  Abuھر آخر ھفتھ 

او در یک رستورانت با دوستانش مالقات می کند، سپس آنھا بھ سینما  
 می روند. 

Abu  .بھ صورت نیمھ وقت در مک دونالد کار می کند 

 او پول کافی برای خرید کتاب برای مکتب ندارد. 

 صحبت کنید 
1. Abu  برای چھ چیزی پول پرداخت می کند؟ 

2. Abu بھ چھ چیزی نیاز دارد؟ 

3. Abu  چھ می خواھد؟ 

 جواب ھا 

 پارکینگ، غذا خوردن در رستورانت، تکت سینما  .1

 پارکینگ، کتاب برای مکتب  .2

غذا خوردن در رستورانت، تکت سینما  .3

  



 سواد مالی 

 ی اساسات بودجھ سازدرس: 
 سطح ابتدایی

43  

 

 

 چگونھ باید اولویت بندی کرد 
 اولویت بندی یعنی تصمیم بگیرید کھ چھ چیزی مھمتر است.

 این بھ شما کمک می کند بدانید چگونھ پول خود را خرج کنید و پس انداز کنید. 

 است. اولویت بندی نمودن مصرف و پس انداز ھای خود مھم 

 مھمترین اولویت ھا نیازھای شما ھستند. 

 فعالیت: بھ ترتیب بگذارید 
 قرار دھید.  10تا    1اینھا را بھ ترتیب از 

 کم اھمیت ترین است.  10مھم ترین و  1

 بازی جدید برای تلفن   ___ 

 بیمھ موتر   ___ 

 کرایھ بس   ___ 

 دوای سرفھ  ___ 

 وسایل مکتب برای اطفال   ___ 

 کرایھ  ___ 

 و شامپو  صابون  ___ 

 کرتی زمستانی   ___ 

 شیر و نان خشک   ___ 

 بل گاز  ___ 

 صحبت کنید 
 در گروه ھای کوچک صحبت کنید و اولویت ھای خود را با ھم صنفی ھای خود مقایسھ کنید. 

  آیا ھمھ جواب ھای مشابھ داشتند؟ 
  مھمترین اش چھ بود؟ 
 کم اھمیت ترین اش چھ بود؟ 
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 ساختن بودجھ

 بودجھ برای خانواده آورده شده است: در اینجا چند مرحلھ برای ساختن  

درآمد ماھوار یا ھفتھ وار خود را یادداشت   .1
 کنید. 

لیستی از پولی کھ خرج می کنید و بل ھای   .2
 کھ می پردازید را تھیھ کنید. 

(ھر ماه یکسان،  ثابت  لیست را بھ مصارف  .3
مانند کرایھ، بیمھ، قرضھ موتر) و مصارف  

(ھر ماه متفاوت، مانند مواد غذایی،   متغیر 
 گاز، آب و برق) تقسیم کنید. 

 حاال بھ لیستی کھ ساختھ اید نگاه کنید. 

 اگر درآمد شما تمام مصارف شما را پوشش نمی دھد، بودجھ شما متعادل نیست.  •
 فزایش دھید، باید مصارف را کاھش دھید. اگر نمی توانید درآمد خود را ا •

 

  

 درآمد مصارف
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 سایر نکات درمورد بودجھ
اھداف کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کنید. بھ لیست خود نگاه کنید و تصمیم بگیرید کھ چھ چیزی   •

 در اولویت است. چیزھایی کھ نیاز دارید را قبل از چیزھایی کھ می خواھید بخرید.
 اصالح کنید. آیا مصارفی وجود دارد کھ بتوان آنھا را کاھش داد یا تغییر داد؟عادات را  •
 بھ بررسی نمودن بودجھ خود ادامھ دھید. ھر زمان کھ می خواھید تغییراتی ایجاد کنید.  •

 Selinaو  Alexقصھ 
Alex  وSelina .دو طفل دارند 

 ھردوی شان وظیفھ دارند. 

 است.  $4800درآمد ماھوار آنھا یکجایی  

 است.  $1800کرایھ ماھوار آن ھا 

 می شود.  $ 500مواد غذایی آن ھا 
 

) را پرداخت  $300) و مصارف موتر ($60)، وای فای ($80)، بل صرفیھ برق ($140آنھا بل تلفن (
 در ماه برای مراقبت روزانھ پرداخت می کنند.  $1500می کنند. آنھا 

 برای تفریح خرج می کنند، مانند قھوه خوردن یا رفتن بھ رستورانت.   $200آنھا 

  



 سواد مالی 

 ی اساسات بودجھ سازدرس: 
 سطح ابتدایی

46  

 

 

 ورق کاری بودجھ بسازید  -فعالیت 
 نگاه کنید. ورق کاری بودجھ برای قصھ آنھا را خانھ پری کنید.   Selinaو  Alexبھ درآمد و مصارف 

 مقدار  درآمد 
 مجموع درآمد 

 

 مصارف 
 

 کرایھ 
 

 مواد غذایی 
 

 (مرکز گرمی، برق)خدمات 
 

 تلفن و وای فای 
 

 بیمھ موتر 
 

 گاز
 

 مراقبت طفل 
 

 مجموع مصارف 
 

  

 مجموع مصارف  - مجموع درآمد 
 

 
 صحبت کنید 

 Selina    وAlex  چھ چیزی برای خرید نیاز دارند؟ 
  آخر ماه چقدر پول دارند؟ 

 چطور می توانم برای خود اھداف تعیین کنم؟ 
 می خواھید انجام دھید. اھداف چیزھایی ھستند کھ  

 داشتن اھدافی برای پس انداز و خرج کردن پول خوب است. 

  سال یا کمتر طول می کشد.  1اھداف کوتاه مدت 



 سواد مالی 

 ی اساسات بودجھ سازدرس: 
 سطح ابتدایی

47  

 

 

 مثال ھا: 

 من می خواھم یک تلفن جدید بخرم.  •
 من می خواھم کریدت کارت خود را تسویھ کنم.  •

 اھداف بلند مدت سال ھا طول می کشد. 

 مثال: 

 خانھ بخرم. من می خواھم یک  •
 من می خواھم ھزینھ رفتن طفل ام بھ کالج را پرداخت کنم.  •

 

 فعالیت: اھداف کوتاه مدت یا بلند مدت 
 بنویسید.  ✓بھ اھداف نگاه کنید. در زیر کوتاه مدت یا درازمدت تیک مارک 

   
 بلند مدت  کوتاه مدت  

 انداز کنید برای یک سفر خانوادگی پس 

 خرید یک خانھ 

 پس انداز برای یک موتر جدید 

 آغاز کسب و کار 
   



 سواد مالی 

 ی اساسات بودجھ سازدرس: 
 سطح ابتدایی

48  

 

 

 
 خرید مبل 

 نقل مکان بھ یک آپارتمان جدید 

 پس انداز برای کالج 

 

 صحبت کنید 
 چھ چیز برای شما مھم است؟ 
  اھداف کوتاه مدت و بلند مدت شما کدام ھا اند؟ 

 پس انداز پول 
 اھداف خود پول پس انداز کنید. برای 

بھترین راه برای پس انداز، استفاده از حساب پس انداز  
 است.

 از مقدار اندک شروع کنید. 

 % از درآمد خود را در این ماه پس انداز کنید. 1بھ عنوان مثال، 

 ماه آینده، کمی بیشتر پس انداز کنید. 

 ماه پولی را از معاش شما بھ حساب پس انداز شما بگذارد. می توانید از بانک خود بخواھید ھر 

 پول حالت اضطراری 
 برای حاالت اضطراری پول پس انداز کنید. 

پول اضطراری پولی است کھ شما فقط برای حاالت اضطراری مانند از دست دادن وظیفھ یا ترمیم موتر  
 نگھ می دارید. 

 سعی کنید برای شش ماه پول کافی داشتھ باشید. 

  

 بلند مدت  کوتاه مدت  

 تمویل خانھ 
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 این مقدار زیادی پول برای پس انداز است، اما اگر کم، کم پس انداز کنید، اضافھ می شود. 

پس از داشتن پول حالت اضطراری، شما می توانید برای رسیدن بھ یک ھدف کوتاه مدت یا بلند مدت پول  
 پس انداز کنید. 

Alex  وSelina میخواھند پس انداز نمایند 
 تمام پول خود را خرج می کنند.   Selinaو   Alexھر ماه، 

 آنھا باید از کریدت کارت خود برای ترمیم موتر و موارد دیگر استفاده کنند. 

Selina  .برای کارش بھ موتر بھتری نیاز دارد 

 آنھا می خواھند برای پس انداز پول یک پالن بسازند. 

 پس انداز کنند، یک وان جدید می خرند.  $1200اگر آنھا در شش ماه 

 یک سال، آنھا می خواھند پدرکالن و مادرکالن اطفال را در ایکوادور مالقات کنند. در 

 آنھا باید پول بیشتری پس انداز کنند. 

  

 نگاه کنید. Selinaو  Alexبھ ورق کاری بودجھ  
 ھدف کوتاه مدت آنھا چیست؟ 
  ھر ماه چقدر باید پس انداز کنند؟ 
  کاھش دھند؟ چگونھ می توانند مصارف ماھانھ خود را  
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 نتیجھ گیری
 آیا می توانید یک ورق کاری بودجھ برای خانواده خود تھیھ کنید؟  

 مقدار  درآمد 
  

 مصارف 
 

 کرایھ 
 

 مواد غذایی 
 

 خدمات (مرکز گرمی، برق)
 

 تلفن و وای فای 
 

 وای فای 
 

 پرداخت موتر 
 

 بیمھ موتر 
 

 گاز
 

 دیگر
 

 مجموع مصارف 
 

  

 مجموع مصارف  - مجموع درآمد 
 

 

  شما چھ چیزھای دیگری می خرید؟ 
  آیا راه ھایی وجود دارد کھ بتوانید پس انداز کنید؟ 
  دوست دارید برای چھ چیزی پس انداز کنید؟ 
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