ஸ்காட்லாந்தில் உங்கள் பணத்ைத நிர்வகிக்க
கற் க் ெகாள் ங்கள்
நிதிசார் அறி

ெசயல்திட்டம்

ஏப்ரல் 2011

FLP - Tamil

எங்க

ைடய நிதிசார் அறி

ெசயல்திட்டம்

எங்க

ைடய இலவச தகவல் அமர் கள், பயிலரங்குகள் மற் ம் பாடநிரல்கள் உங்க

ைடய

பணத்ைத நிர்வகிப்பதற்கு, திட்டமி வதற்கு, மற் ம் நீங்கள் எதிர்காலத்திற்காக தயாராகுவதற்கும்,
அேதா

பணம் அல்ல

கட்டணப் பட் கள் ெதாடர்பான எந்த பிரச்ைனகள் உங்க

தீர்ப்ப

இச்சிற்ேற

ைடய பயிலரங்குகளில் கற்பிக்கப்ப ம் தைலப் கைளக் ெவளிக்ேகா ட் க் காண்பிக்கின்றன்.

யார் கலந் ெகாள்ளேவண் ம் என்பைத ம் ேம
இ

அைடயாளம் காட் கிற . ேம

அளிக்கின்ற

மற் ம் ேமற்ெகாண்

பயிலரங்கம் எைவகைளப் பற்றிய
எங்கள

ம் இ

ம் எவ்வா

ஒவ்ெவா

ஒ

வாய்ப்ைப உங்க

ம்

அவற்ைற எவ்வா
எங்க

என்பைதக் கற் க்ெகாள்ளவதற்கான ஒ

க்கு இ ந்தா

இடத்ைத பதி

க்கு அளிக்கின்றன.

ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம்

பயிலரங்கத்ைதப் பற்றிய உபேயாகமான தகவல்கைள

நிதி தவிைய எங்கு ெபறலாம் என்பைத ம் அ ந்தக் கூ கின்ற .
?

பயிலரங்கம் கீழ்க்கண்டைவகைளப் பற்றிய விபரங்கைள வழங்குகின்ற :



வங்கியில் மற் ம் ேசமிப் ,



வர



பணம் கடன் வாங்குதல்,



பயன்பாட் க் கட்டணப் பட் கள்,



காப்பீ ,



பணிக்கு இடம்ெபயர்தல்; மற் ம்



உங்க

ெசல

திட்டமிடல்,

ைடய ெசாந்த வியாபாரத்ைத ெதாடங்குதல்

யார் பயிலரங்குகளில் கலந் ெகாள்ளலாம்?
எங்க

ைடய பயிலரங்கத்தில் யார் ேவண் மானா

இ ப்பவர்கள் அல்ல
பயிலரங்குகள் ஆண்

ம் கலந் ெகாள்ளலாம். ஆனால் அைவ அகதி நிைலைம டன்

.ேக-யில் தங்கியி க்க வி ப் உள்ளவர்க
வ ம் க்ளாஸ்ேகா

வ ம் ெவவ்ேவ

க்கு மிகமிக ெபா த்தமானைவயாகும்.
இடங்களில் வழக்கமாக நடத்தப்ப கின்றன.

இதற்காக பயணச்ெசல கள் தரப்ப கின்றன மற் ம் ேகாாிக்ைகயின் ேபாில் குழந்ைதப் பா காப் ம் உண் .

நான் எவ்வா

ேம

ம் அதிக விவரங்கைளப் கண்டறிவ

அல்ல

அ த்த பயிலரங்கத்திற்கான விபரங்கைளப் ெப வதற்கு அல்ல

அ த்த பயிலரங்கத்திற்கு பதி
இடத்ைத

ெசய்ய ம்: financialworkshops@scottishrefugeecouncil.org.uk அல்ல

ன்பதி

எங்கள

ெசய் ெகாள்வ ?

ெசய்வதற்கு மின்னஞ்சல்

இைணயதளத்ைதப் பார்க்க ம்:

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/how_we_can_help/i_have_refugee_status/leave_to_remain_in_the_uk/financ
ial_literacy_project

கீழ்க்கா
உங்க

ம் தகவல்கள் பயிலரங்குகளில் எ க்கப்ப ம் தகவல்கைளக் ேகா ட் க் காட் கின்றன. ேம
ைடய பணத்ைத நிர்வகிக்க உத கின்ற பய

ம்

ள்ள குறிப் கைள ம் தகவல்கைள ம் அளிக்கின்றன.

வங்கியியல் மற் ம் ேசமிப்

 பல்ேவ

வைகயான வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளன மற் ம் ஒவ்ெவான் ம் ெவவ்ேவ

சிறப்பம்சங்கைள ம் ெகாண் ள்ளன. கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்குவ

பற்றி ேம

அகதிகள் மன்றத்தின் சிற்ேறட்டான 'வங்கிக் கணக்கு ஒன்ைறத் ெதாடங்குவ

ேதர் ாிைமகைள ம்

ம் தகவல் அறிய ஸ்காட்லாந்

எப்ப ' என்பைதக் காண்க:

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0000/0188/How_to_open_a_bank_account_June_2010.pdf

 வங்கிக் கணக்குக க்கு மாற்றாக பற் வர ச் சங்கக் கணக்குகள் (கிெர ட் னியன்) உள்ளன. இைவ வங்கிகைள
ஒத்த வழிகளிேலேய இயக்குகின்றன மற் ம் உள்
ேசைவகேளா

ாிேலேய நடத்தப்ப கின்றன. இைவ

ைறயான நிதிச்

கூ தலாக ஆேலாசைன ேசைவகைள ம் அளிக்கின்றன.

 தடத்ைதப் பின்பற் ங்கள்: நீங்கள் ஒ வங்கிக் கணக்கு அல்ல பற் வர ச் சங்கக் கணக்கு ெதாடங்கி விட்டால்,
உங்க

ைடய கணக்கி

ள் வ கின்ற மற் ம் ெவளிேய ேபாகின்ற பணத்தின் தடத்ைதப் பின்பற் ங்கள். உங்கள்

கணக்கில் பணமின்றி ேபாவைத அல்ல
ெசய்யாமல் இ ப்பைத உ திெசய்

மிைகப்பற்

ெகாள்ள இ

உண்டாகியி ப்பதற்காக வங்கி கட்டணத்ைத பி த்தம்

மிக ம்

க்கியமாகும்.

கடன் வாங்குதல்


பணம் கடன் வாங்க ெவவ்ேவ
ெச

இடங்க

த் ம் கைடகள் மற் ம் மிைகப்பற்

இய

ம். சில ேநரங்களில் இ

ெபா ட்க

ம் வழிக

ம் உள்ளன. கடன்கள், கடன் அட்ைடகள், வாராந்திர பணம்

ேபான்ற பல்ேவ
க்கு பணம் ெச

வழிகளில் நீங்கள் பணத்ைத கடனாக வாங்க
த் வதற்காக ம் சில ேநரங்களில் ெராக்கம்

ெப வதற்காக ம் இ க்கும்.


ேமற்கூறிய வழிகளில் கடன் ெப வதற்கான விைல ேவ பட்ட . எனேவ விதி ைறகள் மற் ம்
வைரயைறகைளப் ாிந் ெகாள்வ



வட்

அைழக்கப்ப கிற . ெபா வாக APR எவ்வள

ெச

த்த ேவண் ம். இ

வ டாந்திர சத கிதம் (APR)

அதிகமாக இ க்கிறேதா அவ்வள

அதிகமாக நீங்கள்

பணத் ெதாைகைய தி ப்பி ெச

த்த ேவண் யி க்கும்.

உங்க

(கிெர ட் ேரட் ங்) ேமாசமாக இ ந்தால், உங்களால் கடன் வாங்க இயலா .

வர

ைடய வர
தர அள

தர அள
என்ப

தகுதி ஆகும். உங்க
பட்


க்கியமாகும்.

வழக்கமாக நீங்கள் பணம் கடன் வாங்கும்ெபா
என்



மிக ம்

ெச

வங்கி ேபான்ற கடன் த பவர்க

ைடய வர

த்திய வரலா

தர அள

என்ப

க்கு உங்களால் பணத்ைத தி ப்பிச் ெச

த்தக் கூ ய

கவாி வரலா , பணி நிைல, வ வாய் மற் ம் கட்டணப்

ஆகிய பல காரணிகளால் நிர்ணயிக்கப்ப வதாகும்.

நீங்கள் கடன் ஒன்ைறப் ெபற விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதி உைடயவராகலாம். உங்க

க்கு தகுதி இ க்கக் கூ ய,

கிைடக்கிற கடன்களில் சில பின்வ வனவற்ைற உள்ளடக்கியன:


UKBA ஒ ங்கிைணப் கடன்
UKBA ஒ ங்கிைணப்

கிைடக்கும் ஒ

கடன் என்ப

உள் ைற அ

கடனாகும். உள் ைற அ

வலகத்தி

ந்

வலகத்தின் இைணயதளத்தி

திய அகதிக
ந்

ேம

க்கு உதவ வட் யில்லாமல்
ம் கண்டறி ங்கள்:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/workingwithus/workingwithasylum/integration/integrationloan/.



ெந க்க

காலக் கடன்

ெந க்க

காலக் கடன் என்ப

ஒ

அவசரநிைல அல்ல

அைமக்க உத வதற்காக ச தாய நிதியி
தி ப்பிச் ெச

ந்

ேபாிடர் சந்தர்ப்பத்தில் உங்க

கிைடக்கும் ஒ

விண்ணப்பிப்ப

என்ப

ட்ைட

ெதாைகயாகும். நீங்கள் பிற்காலத்தில் அைத

த்த ேவண் யி க்கும், ஆனால் அதன்ேபாில் எந்த வட்

நீங்கள் வாங்கிய கடைன மட் ம் ெச

ைடய

ம் ஏற்றப்ப வதில்ைல. இதன் ெபா ள்

த் கிறீர்கள் என்பதாகும். தகுதிக்கான ேதைவகள் மற் ம் எவ்வா

உள்பட ெந க்க

காலக் கடன் ெப வ

குறித்

ேம

ம் விவரம் அறிய இந்த

இைணயதளத்ைத பார்ைவயிட ம்:
http://www.direct.gov.uk/en/MoneyTaxAndBenefits/BenefitsTaxCreditsAndOtherSupport/On_a_low_income/DG
_10018856
பயன்பாட் க் கட்டணப் பட் கள்
 நீங்கள் அகதி நிைலைம அல்ல
மற் ம்
ெச

.ேக-வில் தங்க வி ப் ெபற் விட்டீர்கள் என்றால், நீங்கள் சைமயல், விளக்கு

ட்ைட சூ ப த் வதற்கான உங்க

டய மின்சார மற் ம் எாிவா

கட்டணப் பட் கைளச்

த் வதற்கு ெபா ப்பா ர்கள். இந்தக் கட்டணப் பட் கள் மிக ம் ெசல

விைல ஆண்
ெதாைக ெச

ைவப்பைவயாகும் மற் ம் இதன்

வ ம் மாறக்கூ யதாகும். ஆைகயால் நீங்கள் மிக அதிகமாகேவா அல்ல
த் வதில்ைல என்பைத உ திப்ப த் ம் ெபா ட்

மிகக் குைறவாகேவா

இந்தக் கட்டணங்கைளக் கண்காணிக்க

ேவண் ம்.
 உங்கள்

ட் ல் ஒ

மீட்டர் இ க்க ேவண் ம் மற் ம் நீங்கள் கு

குந்த நாளில் மீட்டர் அள (கைள)

குறிப்ெப க்க ேவண் ம், பிறகு நீங்கள் எாிவா /ஃமின்சார நி வனத்திற்கு இத்தகவல்க
அைழக்கலாம். உங்க

ைடய மீட்டர் அளைவ

ைறயாக எ ப்ப , நீங்கள் எவ்வள

பயன்ப த் கிறீர்கள் என்பைத உ திப்ப த் கிற , இ
உத கிற . உங்க

ைடய எாிவா

சக்திைய

உங்களின் கட்டணப் பட் ைய நீங்கள் ாிந்

மற் ம் மின்சாரக் கட்டணப் பட் கள் பற்றி ேம

கன்ஸ் மர் ஃேபாக்கஸ் ஸ்காட்லாந்

டன் ெதாைலேபசியில்
ெகாள்ள

ம் ஆேலாசைனகைள

இைணயதளத்தில் கண்டறிய ம்:

http://www.consumerfocus.org.uk/scotland/files/2010/11/Tenants-advice-leaflet2.pdf
 நீங்கள் உங்க

ைடய எாிெபா

க்காக பல வழிகளில் கட்டணம் ெச

கட்டணப் பட் ைய அஞ்சலகத்தில் அல்ல
கணக்கி

ந்

ஒ

வங்கியில் ெச

ைடய கட்டணப் பட் கைள சாிபார்ப்ப ம்

க்கியமாகும். நீங்கள் அைதச் ெசய்யாவி ல், உங்கள

உங்க

ைடய வங்கிக்

மதிைய நீங்கள் த கிற ஒ
ட்

ைடய
ேநர

ள்ள மீட்டைர ப ப்ப ம் மிக ம்

கட்டணப் பட் களில் நீங்கள் கடனில் (நி

ைவ)

சுலபமாகிவி ம்.

 எாிசக்திக்கான விைலகள் பற்றி ேம

அகதிக

த் வ , அல்ல

குறிப்பிட்ட காலத்தில் எ த் க் ெகாள்வதற்கான அ

பற்றாகும். நீங்கள் உங்க
சிக்குவைத அ

த்தலாம், உதாரணமாக, உங்க

க்கான ஒ

ட்

ைகேய

ம் ஸ்காட்லாந்

அகதிகள் மன்றத்தின் சிற்ேறட்டான ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள

– சக்திக்கான விைலகள் எம

இைணயதளத்தில் கிைடக்கப் ெப கிற :

http://www.scottishrefugeecouncil.org.uk/assets/0000/0215/L8_-_fuel_poverty18__Nov_2009.pdf
காப்பீ
 ெவவ்ேவ
காப்பீ ,

காப்பீட் த் திட்டங்கள் கிைடக்கப் ெப கின்றன, உதாரணமாக, ஆ ள் காப்பீ , தனியார் உடல்நலக்
ட் ப்ெபா ட்கள் காப்பீ . பணம்ெச

த் ைக பா காப் க் காப்பீ , மற் ம் கார் காப்பீ .

 நீங்கள் ஒ

காைர ஓட் னால், உங்க

க்கு குைறந்தபட்சம்

ன்றாம் நபர் காப்பீடாவ

இ த்தல் அவசியம்.

ஆனால் மற்ற ெப ம்பாலான வைககள் வி ப்பத் ேதர் க்குாியைவ.
 சில சமயங்களில் உங்க
ெசய்ய உங்க

க்கு

அளிப்பவர்

ட் ப் ெபா ட்க

க்கான காப்பீட்ைட குைறந்த விைலயில் ஏற்பா

க்கு உதவக் கூ ம். உங்கள் வாழ்க்ைகயின் ெவவ்ேவ

கு ம்பத்தின க்கும் எந்த வைகயான காப்பீ

ெபா த்தமான

கட்டங்களில் உங்க

என்

க்கும் உங்கள்

நீங்கள் க த ேவண் ய

க்கியமாக

இ க்கும்.
 நீங்கள் காப்பீட்ைட ேநர யாக நி ணர்கள் காப்பீட்
இைணயதளத்தின்
ேபரங்கா யி

கழகங்களி

ந்

ெதாைலேபசி

லமாகேவா வாங்கலாம். நீங்கள் காப்பீட்ைட வங்கிகளி

ந்ேதா அல்ல

மற்ற கைடகளி

லமாகேவா அல்ல

ந்ேதா,

க்கிய

ந்ேதா கூட வாங்கலாம். நீங்கள் மிகச்சிறந்த விைலக்காக

கைடகைடயாக ெசல்ல ேவண் யி க்கும் மற் ம் விைலகைள http://www.gocompare.com/ ேபான்ற ஒப்பீட்
இைணயதளம்

லமாக ஒப்பிட் ப் பார்க்கலாம்.

பணிக்கு இடம்ெபயர்தல்

 நீங்கள் பணிக்கு ெசல்லத் ெதாடங்கும் ேபா நீங்கள் அைடந் வ ம் ஆதாயங்கள் மாறக்கூ ம். ஜாப் ெசன்ட்டர்
ப்ளஸ் மற் ம் பிற உள்

ர் பண ஆேலாசைன

சிறப்பாக இ க்கிறீர்களா என்ப
ெபா ட் , உங்க
என்ெனன்ன ச
உங்க

ைடய ச

கைமகள் ஆகியைவ நீங்கள் பணியில் ெபா ளாதார நிைலைமயில்

குறித்த அறிந்தளிக்கப்பட்ட

கைள நீங்கள் எ க்க அ

மதிப்பதன்

க்காக ’பணிக் கணக்கீ களில் சாதகமான சூழ்நிைல’ ஐ ெசய்யலாம். அவர்கள் உங்க

ைகக

க்கு உாிைமகள் உண்

என்பைத விளக்கக்கூ ம்.

ைககைளப் பாதிக்கக் கூ ம். ச

க்கு

ேநரப் ப ப்பிற்கு ெசல்வ

ைககள் பற்றிய தகவல்கைள ைடரக்டாி இைணயதளத்தில்

ெபற ம்: http://www.direct.gov.uk/en/Diol1/DoItOnline/DoItOnlineByCategory/DG_172666
 நீங்கள் பணி ெசய்ய ஆரம்பிக்கும்ெபா
நீங்கள் எவ்வள

வ மான ஈட்

ைறயானெதா

சம்பளப்பட் யைல ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம், அ

ள்ளீர்கள் மற் ம் உங்கள

ெமாத்த சம்பளத்தி

ந்

ெசய்யப்பட் ள்ள

பி த்தங்கைளக் காண்பிக்கும். வழக்கமாக நீங்கள் வ மான வாி மற் ம் ேதசியக் காப்பீட் த் ெதாைகைய
ெச

த்

ர்கள்; இவற் க்காக நீங்கள் ெச

ெதாைக அல்ல

உங்க

த் ம் சாியான ெதாைக அந்த ஆண்

க்கு ஒன் க்கு ேமற்பட்ட பணி இ க்குமானால் அைவ

நீங்கள் சம்பாதிக்க எதிர்பார்க்கும்
லம் நீங்கள் சம்பாதிக்க

எதிர்பாக்கும் ெதாைக உள்ளிட்ட எண்ணற்ற காரணிகைள அ ப்பைடயாகக் ெகாண் ள்ள . பி த்தங்கள் மற் ம்
உங்கள

பணத்ைத நிர்வகிப்ப

பற்றிய

ேயாைவ BBC இைணயதளத்தில் பார்த்

ேம

ம் அறிந்

ெகாள்ள ம்.: http://www.bbc.co.uk/raw/money/new_job/managing_while_you_work.shtml
உங்க

ைடய ெசாந்த வியாபாரத்ைத ெதாடங்குதல்

 நீங்கள் சுய ெதாழில் ெசய்பவராக ஆவதற்கு அல்ல
வி ம்பினால், உங்க

உங்க

ைடய ெசாந்தத் ெதாழிைல ஆரம்பிப்பதற்கு

க்கு எண்ணற்ற நி வனங்கள் இலவசமாக ஆேலாசைன த வதற்கு உள்ளன.

 ஆரம்பப்பிதற்கான ஆேலாசைன மற் ம் தகவல்கைள ம் தற்ெபா

ள்ள வியாபாரத்திற்கான ெதாடர்ந்த

உதவிைய ம் பிசினஸ் ேகட்ேவ தரக்கூ ம்.
ேம

ம் தகவல்க

க்கு இைணயதளத்ைதப் பார்க்க ம்: http://www.bgateway.com

 HMRC (ெஹர் ெமஜஸ் ஸ் ெரவின்

மற் ம் கஸ்டம்ஸ்) – ம் கூட உங்க

கணக்கிட உதவி ம். HMRC இைணயதளத்ைத ேம

ம் தகவல்க

க்கான வாி ெச

த் தல்கைளக்

க்கு பார்க்க ம்: www.hmrc.gov.uk

ேமற்ெகாண்

நிதிசார்ந்த ஆேலாசைனகைள நான் எங்கு ெப வ ?

இப்பயிற்சி வகுப் கைளப் பற்றி அல்ல
ேதைவப்பட்டால், ஸ்காட்லாந்

சம்பந்தப்பட்ட விவகாரங்கள் பற்றி ேம

அகதிகள் மன்றத்தி

ம் தகவல்கள் உங்க

ள்ள பணியாளர் ஒ வ டன் ேம

ெகாள்ள ம்: Financialworkshops@scottishrefugeecouncil.org.uk அல்ல

ம் தகவல்க

க்குத்

க்காக.ெதாடர்

0141 248 9799 என்ற எண்ணில்

அைழக்க ம்.
இலவசமான நம்பத்தகுந்த மற் ம் பாரபட்சமற்ற ேசைவ GAIN (க்ளாஸ்ேகாவின் ஆேலாசைன மற் ம் தகவல்
ெநட்ெவார்க்) -யில் கிைடக்கிற . உங்க

க்கு அ காைமயி

இைணயதளத்ைத www.gain4u.org.uk பார்க்க ம் அல்ல
0808 801 1011 என்ற எண்ணில் அைழக்க ம்.

ள்ள ஒ

அவர்க

காைம பற்றிய விவரங்க

க்கு GAIN

ைடய ெதாைலேபசி உதவியிைணப்ைப

