
 

 

PHẦN 1 – Khám phá Quan hệ của Chúng ta với Tiền bạc   BẢNG THỰC HÀNH 1-5  

ðánh giá hiểu biết về tài chính của quý vị 

 

 

 

Cho ñiểm bản thân mình từ 1 (thấp) ñến 10 (cao). Giữ lại 

bài kiểm tra ñể dùng cho hội thảo sau này.  
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Kỹ năng hoặc Hiểu biết  ðiểm 1 - 10  

Tôi ghi chép thu nhập và chi tiêu hàng tháng của mình.   

Tôi tìm cách dành dụm tiền cho những thứ muốn mua.   

Tôi có mục tiêu tài chính rõ ràng cho tương lai của mình.   

Tôi suy nghĩ về món mua sắm của mình trước khi mua.  
Tôi biết những ưu tiên của mình là gì.  

 

Tôi biết suy nghĩ về việc chọn lựa tài khoản ngân hàng.   

Tôi hiểu các chi tiết của tài khoản ngân hàng và dịch vụ ngân hàng ñang dùng.  
 

Tôi hiểu một số cách tiết kiệm và và ñầu tư phù hợp với mình.  
 

Tôi hiểu khái niệm lãi suất kép.   

Tôi hiểu báo cáo tín dụng là gì.   

Tôi biết cách làm tăng ñiểm tín dụng của mình như thế nào.   

Tôi biết lãi suất trên thẻ tín dụng của mình là gì và cách thức tính lãi mỗi tháng  
 

Tôi có thể tính số tiền mình sẽ phải trả cho một món hàng mua bằng thẻ tín 
dụng bao gồm cả tiền lãi.  

 

Tôi biết một số cách thức giảm số nợ của mình.   

Có một số ñiều nhất ñịnh mà một nhân viênthu hồi nợ có thể làm và không thể 
làm. Tôi biết những quyền của mình.  

 

Tôi biết ñi ñâu ñể nhận ñược tư vấn về việc quản lý tiền bạc.   

Tôi có thể nhận biết ñược một sự lừa ñảo hay gian lận.   

Tôi biết một số cách các nhà quảng cáo sử dụng khiến tôi mua các sản phẩm 
của họ.  

 

Tôi cảm thấy khả năng toán của mình ñủ giỏi ñể quản lý tiền bạc của mình.   

Tôi tự tin vào khả năng quản lý tiền bạc của mình.   


