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Phần 8 – Nợ                             BẢNG HỰC 
HÀNH 8-2 
Chỉ dẫn in ấn: 

In bảng thực hành và một trang hình tròn ba lần, một cái cho mỗi nhóm. Cắt thực hành riêng 
ra và ñặt trong  phong bì. Tài liệu của nhóm sẽ gồm trang các hình tròn và phong bì thực hành. 
In các hình tròn lớn một lần ñặt trước phòng.  

 

Chuẩn bị một ngân quỹ 
tháng 

Ghi danh với thẻ tín 
dụng khác cho lãi 
suất thấp và chuyển 
nợ qua. 

Lưu ý những việc có thể 
làm hàng ngày ñể chi 
tiêu ít và tiết kiệm nhiều 
hơn. 

ðể người khác khiến 
mình cảm thấy dở về 
tình trạng của mình. 

Lưu giữ ghi chép tiền 
bạc hay biên nhận ñể 
theo dõi chi tiêu. 

Giữ bí mật về căng 
thẳng nợ nần với 
bạn bè và gia ñình 

Gọi hãng tín dụng cho 
biết liệu quý vị có thiếu 
một kỳ trả tiền không.  

Tính một cách trả 
tiền khác với hãng 
tín dụng mà quý vị 
có khả năng trả. 
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Phần 8 – Nợ     BẢNG THỰC HÀNH 8-2, 
tiếp theo 
 

Suy tính công việc thứ 
hai cho ñến khi trả hết 
nợ. 

Hỏi thăm một khoản 
vay chắc chắn nhằm 
trả nợ. 

 
Kế hoạch chỉ có một thẻ 
tín dụng trong tương 
lai. 

Lấy tiền từ ñầu tư 
hay dùng tiền tiết 
kiệm ñể giảm nợ. 

Nói chuyện với cơ quan 
cố vấn tín dụng thiện 
nguyện. 

ðổi số ñiện thoại 
hoặc không nghe 
máy khi hãng tín 
dụng gọi ñến. 

Lập danh sách tất cả 
món nợ với số dư nợ 
cùng mức tiền lãi. 

Không xem hóa ñơn 
ñến khi có tiền trả 
nợ. 

Thảo luận với hãng tín 
dụng xin giảm mức tiền 
lãi. 

Tập trung vào chi 
trả món nợ cao nhất 
của mình. 
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Phần 8 – Nợ        BẢNG THỰC HÀNH 8-2, 
tiếp theo 
 

Thành thật với hãng tín 
dụng, giải thích vần ñề, 
và cam kết kế hoạch trả 
nợ khả thi của quý vị. 

Mượn tiền từ bạn bè 
và gia ñình ñể trả nợ 
cho hãng tín dụng. 

Nhìn thẳng vào tình 
trạng của mình và xác 
ñịnh xem quý vị mắc nợ 
từ ñầu như thế nào. 

Mượn tiền từ một 
người cho vay hay 
công ty tài chính. 

 
Gặp Cố vấn phá sản. 
 

Tập trung chi trả 
vào khoản nợ lớn 
nhất. 

Chơi bài xem mình có 
thể kiếm ñược ñủ trả 
ñứt mọi nợ nần. 

Tiếp tục xài các thẻ 
tín dụng. 
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