
  راهنمای آغاز سريع 

 به کدام مولفه ها اشاره مينمايد.سوادآموزی مالی يعنی چی و 

-https://dhs.maryland.gov/marylandيک کاپی از راهنمای سواد آموزی مالی را از لنک ذيل دانلود نمائيد 
office-for-refugees-and-asylees و يا ازاين لينک /

https://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf 
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 . سواد آموزی مالی عبارت از " توانايی استفاده از دانش و مهارت جهت ادارهء موثر منابع مالی برای رفاه مالی هميشگی" است "

 

 

 دانستن درآمد ها
 در آمد خالص •
 در آمد نا خالص •
 ماليه (استيت و فدرال) •

 مصارف
 خدمات رفاهی، مراقبت صحی و بيمه.هزينه و يا مصارف ثابت مانند کرايه، حمل و نقل، غذا،  •
 هزينه ويا مصارف غير ثابت مانند پوشاک و سرگرمی، •
 نمونهء کاری بوديجه سازی –د و نگهداری بوديجهء خانواده ايجا •

 حساب هايی جاری و پس انداز –پس انداز و بانکداری 
حساب های جاری برای شما اجازه ميدهد تا به سرمايهء خود از طرق مختلف دسترسی داشته باشيد  •

يق بانک و شيوهء بانک مانند: با چک های بانکی، ماشين هايی اتومات صرافی، ديبيت کارت، از طر
 داری آنالين.

 حساب های پس انداز همچنان ميتوانند از طريق ديبيت کارت و يا بانک قابل دسترس باشند. •
 

ABA.com اتحاديه بانکداران امريکا 
FDIC.gov  شرکت پس انداز بيمه فدرال 
ICBA.org  انجمن مستقل بانکدار های امريکا 

NCUA.gov  اتحاديه کريدت/ اعتبار ملی ادارهء 

 اينکه بدانيد چگونه پولخودرا اداره نمائيد.ادارهء پول يعنی:بوديجه خودرا دانستن
 (درآمد و مصارف)

 برای معلومات در آينده
https://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx  و برای ابزار

 جهت کمک به شما در زمينه اهداف مالی تان: 
https://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx 

 )FICOمعلومات در مورد امتياز اف آی سی او شما (

نمايندگی محافظت مالی رايگان استفاده کننده گان 

 راپور های کريدت جامع

Myfico.com 

Annualcreditreport.com 

Consumerfinance.gov 

موتر و کريدت کارت ها استفاده ) برای گروی، قرضه های FICO.امتياز اف آی سی او(
 

300-850 
850 300 

 دانستن کريدت/ اعتبار
 امتياز کريدت/ اعتبار چيست؟

. امتياز کريدت/ اعتبار عبارت از نمبری است که به قرض 
دهنده گان کمک مينمايد تا تعيين نمايند شما تا چه حدی قادر 

 به پرداخت دوبارهء قرض خواهيد بود

 %35 ........................... پرداختخچهءيتار
 %30 .......................... مبلغقرضگرفتهشده

 %15 ............... اعتبار /دتيکرخچهءيطولتار
 %10 ......................... دياعتبارجد /دتيکر

 %10 ............ اعتباراستفادهشده /دتيانواعکر

http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx


 

 

  
 

 امتياز پيل و کمک هايی مالی: قروض تعليم و تربيه
 کميته تحصيالت عالی ماريلند -ياد بگيريد که چگونه بايد به پوهنتون خود پرداخت نمائيد 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/index.aspx 
• https://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-

on رشته / –پوهنتون 
 کميتهء تحصيالت عالی ماريلند –بورسيه پرامس کميونيتی کالج 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/ 
prog_MDCommunityCollegePromiseScholarship.aspx 

 حکومت ماريلند –تحصيالت عالی و منابع کمک هايی مالی 
• https://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20 

Education%20and%20Financial%20Aid 
 کمپاين نقدی ماريلند –معلومات در مورد قرضهء شاگردان 

• https://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans 
 ديپارتمنت تعليم و تربيه امريکا –کمک فدرال برای شاگردان 

• https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/ 
 به امتياز پيل فدرال اپالی نمائيد

• https://studentaid.gov/help-center/answers/article/federal-pell-grant-program 
 ادارهء حفاظت مالی مصرف کننده –قبل از اينکه قرضه شاگرد را بگيريد بدانيد 

• https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/ 
 پرداخت برای تحصيالت عالی – Pueblo.Gop.gov –قرضهء شاگرد  انتخاب

• https://pueblo.gpo.gov/Publications/PuebloPubs.php?NavCode=XB&Sub 
2ID=17&CatID=2&PHPSESSID=nqvudijurgbssj19ikj6m8t4q5 

 
 انواع ديگر قرضه قرضهء موتر

 محتويات عمل مصرف کننده •
 گروی/ خريداری خانه

 ديپارتمنت خانه سازی و انکشاف جامعه –پروگرام گروی ماريلند 
• https://mmp.maryland.gov/Pages/Homebuyer-Education-Classes.aspx 

 خريداری يک خانه –خانه سازی و انکشاف شهری فدرال 
• https://www.hud.gov/topics/buying_a_home 
• https://www.hud.gov/states/maryland 

 
 پروگرام قرضه هايی کوچک کار و بار برای مهاجرين، پناهنده گان و بيجاه شده گان فراهم گرديد

 ECDCگروپ انکشاف شرکت ها
• https://www.entdevgroup.org/our-programs/ 

 مرکز انکشاف اقتصادی التينو
• https://www.ledcmetro.org/ 

 ادارهء تأمين مالی انکشاف کارو بار هايی کوچک ماريلند
• https://commerce.maryland.gov/fund/programs-for-businesses/msbdfa 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 سرقت هويت
. سرقت هويت زمانی اتفاق می افتد که کسی معلومات شخصی شما را سرقت مينمايد تا  •

تقلبی را انجام دهد . دزد هويت ممکن معلومات شما را به شکل فريب دهندهء برای دادن 
 فاده نمايد.درخواست برای کريدت، ضبط ماليه، و يا گرفتن خدمات طبی است

 فريب بانکی
فريب بانکی شامل کوشش های ميشود تا به حساب بانکی شما دسترسی پيدا کنند. بعضی  •

فريب هايی بانکی معروف شامل موارد ذيل مشوند: فريب پرداخت اضافی، فريب چک 
درخواست ناشده، گرفتن پول به صورت اتومات، گرفتن معلومات همچون رمز و جزئيات 

 کريدت کارت
 

 امنيت و مصئونيت آنالين
فريبکاران ممکن است از انترنت جهت سرقت معلومات شخصی شما استفاده نمايند و يا شما  •

 را فريب دهند تا برايشان پول بفرستيد. . يادبگيريد که چگونه در دنيای آنالين مصئون باشيد
ء کوتاه مدت ، قرضه های پرداختی اصطالحی است که قرضه –قانون مالی  –قرضه های پرداختی 

با سود باال را بيان مينمايد. بعضآ به آن "نقدينه پيش پرداخت" نيز ميگويند بدون در نظر داشت اينکه 
آيا پرداخت قرضه با قرضه های پرداختی شخص قرض گيرنده وصل است يا خير. هزينهء گزاف 

 قروض گير بدهد. اين قرضه هايی کوتاه مدت بعضآ ميتواند مصرف کننده را در دام زنجيرهء از
 

 قانون مالی –قرضه هايی پرداختی 
• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/paydayloans.shtml 

 
 قانون مالی –پرسش ها و شکايات خدمات مالی 

ون مالی تنظيم کنندهء اصلی برای انستيتوت های مالی دارای امتياز در دفتر کميشنر قان •
ماريلند ميباشد، به شمول استيت چارترد بانک، اتحاديهء کريدت/اعتبار استيت چارترد، 
کمپنی هايی سرمايه گذاری استيت چارترد، و نهاد های دارای جواز کاری از اياالت به 

ان، قرضه دهنده گان گروی، کارگزاران گروی، شمول، کمپنی هايی مالی مصرف کننده گ
نهاد های فراهم کننده خدمات گروی، مبتکرين قروض گروی، نهاد هايی راپور دهی 

کريدت، نهاد های جمع آوری قرض مصرف کننده گان، کمپنی های مديريت قرضه، تبديل 
 پول. کننده گان چک به پول نقد، کاروبار هايی خدمات کريدت، و انتقال دهنده گان

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml 
 

قانونی جهت حفظ شما از اعمال نامناسب کاروبار موجود است. نمونهء از اعمال نا مناسب کارو بار 
همچون اجرای چک هايی تقلبی،و يا تماس گيرنده گان تليفونی که نشان ميدهند که آن ها برای دفتر مواردی 

خدمات سرمايهء داخلی کار ميکنند را شامل ميشود. شما ميتوانيد به نماينده گی های ذيل به تماس شويد تا که 
ج شکايت بعد از انجام معاملهء قربانی چنين فريب ها و تقلب ها قبل از انجام معاملهء و يا مجبور به در

 نشويد.
 

 دفتر کارو بار بهتر
• https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started 

 

بيمهء بيکاری درخواست بدهيد. در مورد شايستگی ونيازمندی خود بيشتر در اگر شما وظيفهء نداريد، شما ميتوانيد برای 
 لينک های ذيل بدانيد

• http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml 
 

های وسيع را برای متقاضيان کار و کاروبار ها (به صورت رايگان) ارائه مينمايد. مرکز کار امريکا ماريلند کمک 
خدمات برای متقاضيان کار شامل مواردی همچون، کمک های شناسايی وظيفه، معرفی به پروگرام هايی آموزشی، 

فه و بلند بردن خدمات کاريابی، خدمات آماده سازی سی وی، و ورکشاپ ها جهت آماده سازی متقاضيان کار به وظي
 مهارت هايی کاريابی آنان ، ميشود.

• http://www.labor.maryland.gov/county/ 
 

شما همچنان ميتوانيد به گزينه های جستجوی وظيفه و خدمات خودی دسترسی داشته باشيد با 
 ريلندتبادل نيروی کاری ما -استفاده از

• https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 
 

اگر شما يک کارمند هستيد و شما باور داريد که دستمزد شما به صورت نامناسب از شما  –اجرای حقوق و يا دستمزد 
 دريغ شده است، بيشتر بيآموزيد که در اين زمينه چی اقدامی ميتوانيد بکنيد;

• http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml 
 

) اياالت متحده مسئوليت اجرای EEOCکميتهء فرصت کاری مساوی( - کميتهء فرصت کاری مساوی اياالت متحده
درخواست کننده وظيفه را به خاطر نژاد، رنگ، مذهب و جنسيت( به شمول قوانين فدرال را که تبعيض با کارمند و يا 

و باالتر از آن)، معلوليت و يا معلومات جنيتيکی  40حمل داشتن، هويت جنسيتی و گرايش جنسيتی) اصل و نصب، سن(
ض شکايت کرده، غير قانونی ساخته است را دارد . اين هم غير قانونی است که با فردی به خاطری که آن فرد از تبعي

هزينهء در مقابل تبعيضی صورت گرفته شده را مطالبه نموده، و يا در يک بررسی تبعيض کاری اشتراک نموده است، 
 تبعيض صورت بگيرد.

• https://www.eeoc.gov/eeoc/ 
• https://www.workplacefairness.org/aboutwf (در ماريلند) 

 
 

)عبارت از ماليهء است که توسط خدمات سرمايه داخلی اياالت متحده باالی درآمد IRS( - ماليات بر درآمد فدرال چی است
 د هايی قانونی ديگر وضع شده است.ساالنهء افراد، شرکت ها ، سرمايه ها، و نها

• https://www.irs.gov/ 
ايالت و بسياری از شهرداری های محلی از باشنده گان خود  43به شمول حکومت فدرال،  - ماليات محلی و ايالتی چی است

 ميخواهند تا ماليه بر درآمد را پرداخت نمايند.
 

نمائيد و منابعی را در منطقهء خود پيدا  که چگونه ماليات دولت و ايالت خودرا پرداختياد بگيريد 
 منابع بدون ماليه. –نمائيد که ميتوانند در اين پروسه شما را همکاری نمايند 

• http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/ 
 

 

 
 https://extension.umd.edu/allegany-county ........................... شهر آلگنسی

 https://extension.umd.edu/anne-arundel-county ......................... شهر انه آرندل

 https://extension.umd.edu/baltimore-city .......................... شهر بالتيمور

 https://extension.umd.edu/baltimore-county .......................... شهر بالتيمور

 https://extension.umd.edu/calvert-county .......................... شهر کالورت

 https://extension.umd.edu/caroline-county .......................... شهر کارولين

 https://extension.umd.edu/carroll-county ............................. شهر کارل

 https://extension.umd.edu/cecil-county ............................ شهر سيسيل

 https://extension.umd.edu/charles-county ............................ شهر چارلز

 https://extension.umd.edu/dorchester-county ........................ شهر دورچستر

 https://extension.umd.edu/frederick-county ........................ شهر فريدريک

 https://extension.umd.edu/garrett-county ............................ شهر گاريت

 https://extension.umd.edu/harford-county ......................... شهر هارفورد

 https://extension.umd.edu/howard-county ........................... شهر هووارد

 https://extension.umd.edu/kent-county ............................. شهر کينت

 https://extension.umd.edu/montgomery-county .................. شهر مونت گوميری

 https://extension.umd.edu/prince-georges-county ................... شهر شهزاده جورج
 https://extension.umd.edu/queen-annes-county .......................... شهر ملکه انه

 https://extension.umd.edu/st-marys-county ............................. شهر ماری

 https://extension.umd.edu/somerset-county ........................ شهر سومرست

 https://extension.umd.edu/talbot-county ............................ شهر تالبوت

 https://extension.umd.edu/washington-county ......................... شهر واشنگتن

 https://extension.umd.edu/wicomico-county ........................ شهر ويکوميکو

 https://extension.umd.edu/worcester-county ......................... شهر وارسستر
 
 

 -. کمپاين نقدی ماريلند انکشاف اقتصادی افراد و فاميل های دارای در آمد کم 
متوسط را در بالتيمور و سرتاسر ماريلند ترويج ميدهد پول نقد، ماموريت 

خودرا از طريق انجام نمونهء کاری پروگرام های خدمت مستقيم، ايجاد ظرفيت 
و ساحه، و راهنمايی ابتکارات پاليسی و وکالت جهت تقويهء ثبات  سازمان

 اقتصادی فاميل تکميل مينمايد.
 

• http://cashmd.org/ 
• CASA de مريلندd – www.casademaryland.org 
 www.catholiccharities-md.org/immigrants –مرکز اسپرانزا  •
• FIRN)(  معلومات متولد خارجی و شبکهء ارتباط–www.firnonline.org 

 تقلب

 

 معلومات و منابع مالی بيکاری

شماکيدرنزديمالماتيصنفهاومنابعتعل  

اتيمال  
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