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Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi số 13 14 50, nhờ họ liên lạc với chúng tôi.

Dùng NSW Government Savings Finder xem mình có đủ điều kiện không – xin đến trang 
mạng service.nsw.gov.au và tìm ‘Savings Finder’. Quý vị cũng có thể điện thoại cho chúng 
tôi ở số 13 77 88 để xin hẹn gặp một Chuyên Viên Về Tiết Kiệm (Savings Specialists).

Lúc này mọi người chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu được giúp đỡ thêm 
một chút. Chính vì thế Chính Phủ NSW tạo sự dễ dàng hơn cho những cá nhân, 
những vị cao niên, các gia đình đủ điều kiện được hưởng hơn 70 cách tiết kiệm.

NSW Giúp Trả Khí Đốt 
Một khoản lên tới $110 một năm để giúp trả tiền 
khi đốt.

Giúp Những Người Nhận Tiền Cấp Dưỡng 
(Pensioner) trả tiền nước  
Giúp trả hóa đơn tiền nước, trung bình $81 một 
hóa đơn.   

Giúp trả tiền thuế thổ trạch  
Được giảm tới $250 tiền thuế thổ trạch. 

Giúp Những Nhà Có Lợi Tức Thấp Trả Chi Phí 
(Điện/Khí Đốt)  
Lên tới $285 để giúp trả tiền điện/khí đổt.  

Giúp Gia Đình Trả Tiền Điện/Khí Đốt  
Lên tới $180 để trả tiền điện/khí đổt.   

Giúp Các Vị Cao Niên Trả Tiền Điện/Khí Đốt  
Giúp trả tiền điện, với khoản bồi hoàn $200 cho 
mỗi nhà trong năm tài chánh.

Giúp Người Nhận Tiến Cấp Dưỡng (Pensioner) 
Trả Tiền Đăng Bộ Xe  
Đăng bộ 1 xe miễn phí.  

Thẻ Du Hành Cho Các Vị Cao Niên Sống Ở Vùng 
Quê Xa Xôi  
Một thẻ du hành trị giá $250 nếu quý vị sống  
ở vùng ngoại thành, hay vùng quê thuộc tiểu 
bang NSW. 

Vé Xe Lửa Cho Người Nhận Tiến Cấp Dưỡng 
(Pensioner Travel Voucher) 
Vé miễn phí hoặc giảm giá trên các chuyến xe lửa 
NSW TrainLink Regional.   

Học Bơi (First Lap) 
Vé trị giá $100 cho việc học bơi của các em từ 3 
đến 6 tuổi. Có giá trị cho đến tháng Sáu 2023. 

Nghệ Thuật Cho Trẻ Em (Creative Kids) 
Vé $100 để giúp trả chi phí cho các sinh hoạt 
nghệ thuật và văn hóa cho các em. 

Thể Thao Cho Trẻ Em (Active Kids) 
Hai vé, mỗi vé $100 giúp trả chi phí cho các sinh 
hoạt thể thao và giải trí cho các em. Có giá trị cho 
đến tháng Mười Hai 2022.    

Chương Trình Ứng Dụng Tìm Xăng/Dầu 
(FuelCheck app) 
Tiết kiệm tới 20 xu một lít và giúp tìm một cây 
xăng giá rẻ nhất gần nhà quý vị.

Thẻ Giảm Giá Vào Công Viên Quốc Gia 
(National Parks Concession Pass) 
Đến thăm các công viên quốc gia ở NSW miễn 
phí hoặc được bớt 20%.  

BẰNG VIỆC DÙNG SAVINGS FINDER
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