
Cân đối ngân sách gia đình trong giai đoạn khó khăn về tài chính

Hàng triệu người đang phải chịu áp lực tài chính vì COVID-19. Điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy kiệt sức, tức 
giận và mất tập trung.

Tốt lắm! Hàng triệu gia đình thấy việc này rất hữu ích.
Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào các đường dẫn dưới đây:

Lấy một tờ giấy (hoặc tờ báo cũ 
hoặc hộp bìa các-tông) và một cái 
bút

Vẽ những bức tranh về những thứ 
mà bạn và gia đình bạn chi tiêu mỗi 
tháng

Viết giá tiền bên cạnh mỗi bức tranh

Bổ sung số tiền bạn chi tiêu mỗi 
tháng

 

Tìm một túi đựng sỏi hoặc bất cứ thứ 
gì có nhiều mẩu nhỏ. Đây là số tiền 
của bạn cho tháng này

Là thành viên của gia đình, bạn hãy 
quyết định chi tiêu vào những việc gì 
và đặt những viên sỏi lên hình vẽ của 
bạn

Nếu bạn có thể tiết kiệm một khoản 
thậm chí rất nhỏ cho tương lai hoặc 
cho một trường hợp khẩn cấp khác- 
điều đó thật tuyệt vời

Nhu cầu: Những thứ quan trọng hoặc 
cần phải có để gia đình bạn tiếp tục 
cuộc sống? (như thực phẩm, xà 
phòng để rửa tay, nhu cầu cho những 
thành viên trong gia đình bị bệnh 
hoặc bị khuyết tật)

Mong muốn: Những thứ có thì tốt 
nhưng không thực sự cần thiết?

Bàn với con bạn những thứ bạn có 
thể cố gắng chi tiêu ít hơn cho gia 
đình

Lập ngân sách là cách chúng ta quyết 
định chi tiêu tiền bạc vào những việc gì, 
ngay cả trong những lúc khó khăn

Cùng nhau lập ngân sách giúp trẻ hiểu 
rằng tất cả chúng ta cần đưa ra quyết 
định khó khăn trong những thời điểm khó 
khăn

Việc lập ngân sách cũng giúp các gia 
đình còn đủ tiền vào cuối tháng và ít phải 
vay mượn

Hãy hỏi xem nơi 
bạn ở có hỗ trợ 

người dân không

Tìm kiếm 
sự giúp đỡ 
nếu có thể

Chính phủ có thể 
trợ cấp tiền hoặc 

thực phẩm cho các 
gia đình trong dịch 
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