
 

Hiểu biết cơ bản về Tài chính 
 

Hiểu biết cơ bản về tài chính là gì?  
Hiểu biết cơ bản về tài chính là tập hợp các kỹ năng và kiến   thức cho phép một cá nhân đưa ra 
quyết định hiệu quả với tiền của họ. 

 
Tín dụng 
Có tín dụng tốt là rất quan trọng đối với tương lai tài chính của bạn. Tín dụng tốt có thể giúp bạn 
tiết kiệm tiền theo thời gian và tăng cơ hội bạn được phê duyệt khoản vay, được hưởng tiền thuê 
nhà và phí bảo hiểm thấp hơn. Thanh toán đúng hạn là điều căn bản để có tín dụng tốt. Ít nhất thì 
cũng phải thanh toán số tiền tối thiểu cần thiết trước ngày đáo hạn. Bắt đầu thanh toán cho các tài 
khoản quá hạn.  

 
Tiền tiết kiệm 
Tìm cách tiết kiệm tiền giúp có bảo đảm tốt hơn và yên tâm hơn. Việc tiết kiệm trở nên dễ dàng 
hơn ngay từ khoản tiền đầu tiên được tiết kiệm. Chẳng mấy chốc thì bạn đã đang trên đường biến 
giấc mơ thành hiện thực. Tiết kiệm là điều căn bản để bảo vệ bản thân trong những trường hợp 
bất ngờ, chẳng hạn như mất việc, bị khuyết tật, sửa xe, ốm đau và các tình huống khẩn cấp tài 
chính khác. 

 
Ngân hàng 
Lập tài khoản với ngân hàng hoặc quỹ tín dụng là một cách tốt để giữ tiền của bạn an toàn. Gửi 
tiền, đổi séc thành tiền mặt và các dịch vụ ngân hàng khác phải an toàn và có giá phải chăng. 
Tránh các dịch vụ và tài khoản có phí cao và bắt buộc. 

 
Nợ nần 
Nợ nần gây tốn tiền và có thể tác động tiêu cực đến tín dụng của bạn. Trả hết nợ nần chi phí cao 
trước. Giữ số dư thẻ tín dụng của bạn thấp. Khiếu nại các mục trên báo cáo tín dụng mà bạn 
không nhận ra. Cố gắng tránh nợ nần. Nếu bạn đang cố gắng thoát khỏi nợ nần, hãy nhờ tư vấn tài 
chính để tạo ra một kế hoạch mà bạn có thể chi trả. 

 

Gọi cho Trung tâm Tư vấn Tài chính (Financial Empowerment Center) ngay hôm nay. Đây là dịch vụ 
miễn phí của Thành phố  Philadelphia. Bạn có thể yêu cầu dịch vụ ngôn ngữ khi bạn gọi số dưới 
đây. 
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