
    Gabay sa Mabilis na Pagsisimula  

Ano ang ibig sabihin ng Pinansyal na Kaalaman at anong mga sangkap  
ang tinutukoy nito 

Mag-download ng kopya ng brochure ng Gabay sa Pinansyal na Kaalaman 

sa https://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/ o sa 

https://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf 
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Edukasyon, Mga Serbisyo, at Mga 

Mapagkukunan para sa Mga 
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Ang gabay na ito ay isang produkto ng Maryland Skilled 
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Ang Pinansyal na Kaalaman ay tinutukoy bilang “ang kakayahang gumamit ng kaalaman at mga kasanayan upang mahusay 
na mapangasiwaan ang mga pinansyal na mapagkukunan para sa habambuhay na kagalingang pinansyal.” 

Ang pagiging pinansyal na maalam ay ang pagkakaroon ng kaalaman na pangasiwaan  
ang iyong pera. Ang pangangasiwa ng pera ay nangangahulugan na: Pag-unawa sa  
iyong badyet (mga kita vs. mga gastos). 

PAG-UNAWA SA IYONG (MGA) KITA 

• Netong kita 

• Kabuuang kita 

• Buwis (estado at pederal) 

MGA GASTOS 

• Mga nakapirming gastos tulad ng renta, transportasyon, pagkain, utilidad, pangangalaga  
sa kalusugan at seguro 

• Mga nababagong gastos tulad ng damit, libangan, 

• Paggawa at Pagpapanatili ng badyet ng sambahayan - Halimbawang work sheet  
sa pag-badyet 

PAG-IIMPOK AT PAGBABANGKO – MGA ACCOUNT SA CHECKING AT SAVING 

• Ang Checking Account ay nagpapahintulot sa iyong ma-akses ang mga pondo 

sa iba’t-ibang paraan: sa mga tseke, ATM, debit card, bangko, at sa 

pamamagitan ng on-line na pagbabangko. 

• Ang Saving account ay maaari ring ma-akses gamit ang iyong debit card o sa iyong bangko. 
 

ABA.com ............ American Bankers Association 

FDIC.gov ............ Federal Deposit Insurance Corporation 

ICBA.org............. Independent Community Bankers of America 

NCUA.gov .......... National Credit Union Administration 

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON 

https://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx at para sa mga 

kagamitan na makakatulong sa iyong mga layuning pinansyal: 

https://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx 

Impormasyon tungkol sa iyong FICO score 

Libreng komprehensibong ulat ng kredito 

Consumer Financial Protection Agency 

Myfico.com 

Annualcreditreport.com 

Consumerfinance.gov 

ANG FICO SCORE AY GINAMIT PARA SA MGA UTANG SA BAHAY, 

SASAKYAN, AT CREDIT CARD. 

300-850 

850 300 

PAG-UNAWA SA KREDITO 

Ano ang Puntos ng Kredito? 

Ang puntos ng kredito ay isang numero 

na tumutulong sa mga nagpapautang 

na matukoy ang posibilidad na 

mabayaran mo ang iyong utang. 

Kasaysayan ng Pagbayad ............. 35% 

Halaga ng Utang ........................... 30% 

Haba ng Kasaysayan ng Kredito ... 15% 

Bagong Kredito .............................. 10% 

Mga Uri ng Kredito na Ginagamit .. 10% 

http://www.labor.maryland.gov/employment/wdskilledimmigrantfinance.pdf
http://www.mymoney.gov/Pages/default.aspx
http://www.mymoney.gov/tools/Pages/tools.aspx


Mga Buwis 

Mga Klase sa Edukasyong Pinansyal at 
Mapagkukunan na malapit sa iyo. 

  
 

UTANG PANG-EDUKASYON: MGA PELL GRANT AT PINANSYAL NA TULONG 

Matuto kung paano magbayad para sa kolehiyo - Maryland Higher Education Commission 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/index.aspx 

• https://www.affordablecollegesonline.org/financial-aid/financial-aid-for-on 

line-colleges/ 

Community College Promise Scholarship – Maryland Higher Education Commission 

• https://mhec.state.md.us/preparing/Pages/FinancialAid/ProgramDescriptions/ 

prog_MDCommunityCollegePromiseScholarship.aspx 

Nakatataas na Edukasyon at Mga Mapagkukunan ng Tulong Pinansyal – Maryland.gov 

• https://www.maryland.gov/pages/education.aspx?view=Higher%20 

Education%20and%20Financial%20Aid 

Impormasyon sa Utang Pang-estudyante – Cash Campaign of Maryland 

• https://www.mdcashacademy.org/Resources_Student_Loans 

Tulong Pederal Para sa Estudyante – U.S. Department of Education 

• https://financialaidtoolkit.ed.gov/tk/ 

Mag-aplay para sa Federal Pell Grant 

• https://studentaid.gov/help-center/answers/article/federal-pell-grant-program 

Alamin bago magkaroon ng utang pang-estudyante - Consumer financial 
Protection Bureau 

• https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/student-loans/ 

Pagpili ng Utang Pang-estudyante – Pueblo.Gop.gov – Pagbayad para sa 
Nakatataas na Edukasyon 

• https://pueblo.gpo.gov/Publications/PuebloPubs.php?NavCode=XB&Sub 

2ID=17&CatID=2&PHPSESSID=nqvudijurgbssj19ikj6m8t4q5 

 
IBA PANG URI NG UTANG 

UTANG PANG-SASAKYAN 

• Nilalaman ng Aksyon ng Mamimili 

PAGBILI NG BAHAY/ PAUTANG 

Programang Pautang ng Maryland – Dept. of Housing and Community Development 

• https://mmp.maryland.gov/Pages/Homebuyer-Education-Classes.aspx 

Federal Housing and Urban Development – Pagbili ng bahay 

• https://www.hud.gov/topics/buying_a_home 

• https://www.hud.gov/states/maryland 

 
MGA PROGRAMANG PAUTANG PARA SA MALIIT NA NEGOSYO NA 
NAKATUON SA MGA IMIGRANTE, REFUGEE, AT ASYLEE: 

ECDC Enterprise Development Group 

• https://www.entdevgroup.org/our-programs/ 

Latino Economic Development Center 

• https://www.ledcmetro.org/ 

Maryland Small Business Development Financing Authority (MSBDFA) 

• https://commerce.maryland.gov/fund/programs-for-businesses/msbdfa 

 
 
 
 

 
 

Pagnakaw sa Identidad 

• Ang pagnakaw sa identidad (ID) ay nagyayari kapag ninakaw ng isang tao ang iyong 
personal na impormasyon para makapanloko. Ang magnanakaw ng identidad ay 
maaaring gamitin ang iyong impormasyon upang mapanlinlang na mag-aplay para sa 
kredito, mag-file ng mga buwis, o makakuha ng mga serbisyong medikal. 

Iskam sa Pagbabangko 

• Ang mga iskam sa pagbabangko ay ang mga pagsubok na ma-akses ang iyong 
account sa bangko. Kabilang sa ilang mga sikat na iskam sa pagbabangko ang: 
Iskam sa Sobrang pagbayad, Hindi hininging pandaraya sa tseke, 
mgaawtomatikong pag-withdraw, at Phishing. 

 

Online na Seguridad at Kaligtasan 

• Maaaring subukan ng mga scammer na gamitin ang internet upang nakawin 
ang iyong personal na impormasyon o lokohin ka sa pagpapadala ng pera sa 
kanila. Matuto kung paano manatiling ligtas online. 

Mga Pautang sa Sweldo – Pinansyal na Regulasyon – Ang isang pautang sa 
sweldo ay isang termino na ginagamit upang ilarawan ang isang panandalian, 
mataas-na-interes na utang, na tinatawag din bilang “cash advance”, hindi 
alintana kung ang pagbabayad ng pautang ay nauugnay sa araw ng sweldo 
ng isang humihiram. Ang mataas na gastos ng mga panandaliang utang na ito 
ay maaaring bitagin ang mga mamimili sa isang siklo ng utang. 

 

Mga Pautang sa Sweldo – Pinansyal na Regulasyon 

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/paydayloans.shtml 
 

Mga Tanong at Reklamo sa Pinansyal na Serbisyo – pinansyal na regulasyon 

• Ang Office of the Commissioner of Financial Regulation ay ang pangunahing 
regulator para sa mga institusyong pinansyal na naka-charter sa Maryland, 
kabilang ang mga bangko na naka-charter sa Estado, mga unyon ng kredito na 
naka-charter sa Estado, at mga kumpanya ng tiwala na naka-charter sa Estado; 
at mga entidad pampinansyal na lisensyado ng estado kabilang ang, mga 
kumpanya sa pananalapi ng mamimili, mga nagpapa-utang, mga broker ng 
mortgage, mga tagapagpautang ng mortgage, mga tagapagpahiram sa utang, 
mga ahensya sa pag-uulat ng kredito, mga ahensya sa pagkolekta ng utang ng 
mga mamimili, mga kumpanya ng pamamahala ng utang, mga nagpapalit ng 
tseke, mga negosyo ng serbisyo sa kredito, at mga nagpadala ng pera. 

• http://www.labor.maryland.gov/finance/consumers/frcomplaints.shtml 
 

May mga batas na umiiral upang protektahan ka laban sa mga di-patas na gawi sa negosyo. 
Kabilang sa mga halimbawa ng di-patas na gawi sa negosyo ang pagbibigay ng mga pekeng 
tseke, o mga tumatawag sa telepono at nagpapanggap na nagtatrabaho para sa IRS. Maaari 
kang makipag-ugnayan sa mga ahensya sa ibaba upang hindi ka maging biktima ng panloloko  
i iskam bago ka gumawa ng pagbili o mag-file ng reklamo pagkatapos mong bumili. 

 

Better Business Bureau 

• https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started 

Kung wala kang trabaho, maaaring karapat-dpat ka para magfile ng Seguro para sa Kawalan 
ng Trabaho. Alamin ang higit pa tungkol sa iyong pagiging karapat-dapat, at mga 
kinakailangan sa 

• http://www.labor.maryland.gov/employment/unemployment.shtml 
 

Ang Maryland American Job Centers ay nagbibigay ng buong saklaw ng tulong sa mga 
naghahanap ng trabaho at mga negosyo (libre). Kabilang sa mga serbisyo para sa 
mga naghahanap ng trabaho ang tulong sa paggalugad ng mga karera, referral para 
sa mga programa sa pagsasanay, serbisyo sa placement, tulong sa paghahanda ng 
résumé, at mga workshop para mapahusay ang mga kasanayan sa paghahanap at 
kahandaan sa trabaho. 

• http://www.labor.maryland.gov/county/ 
 

Maaari mo ring ma-akses ang mga opsyon na paghahanap ng trabaho at sariling 
serbisyo na gumagamit ng Maryland Workforce Exchange. 

• https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx 
 

Mga Isyu sa Pasahod – kung ikaw ay isang empleyado at naniniwala ka na ang iyong 

sahod ay hindi makatawirang pinigil, alamin ang higit pa tungkol sa kung ano ang 

magagawa mo sa; 

• http://www.labor.maryland.gov/labor/wagepay/wpremedies.shtml 
 

U.S. Equal Employment Opportunity Commission - Ang U.S. Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) ay responsable sa pagpapatupad ng mga pederal na batas na ginagawang 
iligal ang diskriminasyon sa isang aplikante sa trabaho o isang empleyado dahil sa lahi, kulay, 
relihiyon, kasarian (kabilang ang pagbubuntis, pagkakakilanlan ng kasarian, at oryentasyong 
sekswal), pinanggalingang bansa, edad (40 o mas matanda), kapansanan o impormasyong 
genetiko. Iligal din ang diskriminasyon sa isang tao dahil ang tao ay nagreklamo tungkol sa 
diskriminasyon, nagsampa ng kaso ng diskriminasyon, o sumali sa isang pagsisiyasat sa 
diskriminasyon sa trabaho o demanda. 

• https://www.eeoc.gov/eeoc/ 

• https://www.workplacefairness.org/aboutwf (sa Maryland) 

 
 

Ano ang Pederal na Buwis sa Kita - ito ay ang buwis na ipinapataw ng United States 
Internal Revenue Service (IRS) sa taunang kita ng mga indibidwal, korporasyon, trust,  
at iba pang mga ligal na entidad. 

• https://www.irs.gov/ 

Ano ang Mga Lokal at Estadong Buwis - Bilang karagdagan sa pederal na pamahalaan, ang  
43 na mga estado at maraming mga lokal na munisipalidad ay nangangailangan ng ang kanilang 
mga residente ay magbayad ng isang personal na buwis sa kita. 

 

Matuto kung paano bayaran ang iyong mga pederal at estadong buwis at alamin 
ang tungkol sa mga mapagkukunan sa iyong lugar na maaaring makatulong sa iyo sa 
proseso - Libreng Paghahanda ng Buwis/Mga Mapagkukunan 

• http://cashmd.org/free-tax-preparationresources/ 
 

 

Allegany County ............... https://extension.umd.edu/allegany-county 

Anne Arundel County ....... https://extension.umd.edu/anne-arundel-county 

Lungsod ng Baltimore ...... https://extension.umd.edu/baltimore-city 

Baltimore County ............. https://extension.umd.edu/baltimore-county 

Calvert County ................. https://extension.umd.edu/calvert-county 

Caroline County ...............  https://extension.umd.edu/caroline-county 

Carroll County .................. https://extension.umd.edu/carroll-county 

Cecil County ..................... https://extension.umd.edu/cecil-county 

Charles County ................ https://extension.umd.edu/charles-county 

Dorchester County ........... https://extension.umd.edu/dorchester-county 

Frederick County .............. https://extension.umd.edu/frederick-county 

Garrett County ................. https://extension.umd.edu/garrett-county 

Harford County ................. https://extension.umd.edu/harford-county 

Howard County ................ https://extension.umd.edu/howard-county 

Kent County ..................... https://extension.umd.edu/kent-county 

Montgomery County ......... https://extension.umd.edu/montgomery-county 

Prince George’s ............... https://extension.umd.edu/prince-georges-county 

Queen Anne’s .................. https://extension.umd.edu/queen-annes-county 

St. Mary’s County ............. https://extension.umd.edu/st-marys-county 

Somerset County ............. https://extension.umd.edu/somerset-county 

Talbot County ................... https://extension.umd.edu/talbot-county 

Washington County .......... https://extension.umd.edu/washington-county 

Wicomico County ............. https://extension.umd.edu/wicomico-county 

Worcester County ............ https://extension.umd.edu/worcester-county 

 

 
Ang Kampanyang CASH ng Maryland ay nagtataguyod ng 

pagsulong ng ekonomiya para sa mga mababa-hanggang 

katamtaman na mga indibidwal at pamilya sa Baltimore at 

sa buong Maryland. Natutupad ng CASH ang misyon nito 

sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng isang portfolio ng 

mga direktang programa ng serbisyo, pagbuo ng kapasidad 

sa organisasyon at larangan, at pangunguna sa mga 

hakbangin sa patakaran at adbokasiya upang palakasin 

ang katatagan sa ekonomiya ng pamilya. 

 
• http://cashmd.org/ 

• CASA de Maryland – www.casademaryland.org 

• Esperanza Center – www.catholiccharities-md.org/immigrants 

• Foreign Born Information & Referral Network (FIRN) – www.firnonline.org 

Panloloko 

Kawalan ng Trabaho 
Pinansyal na Impormasyon at Mga  
Mapagkukunan 
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