
 

 

 
 الحاكم أندرو م كومو   2021مايو  13 للنشر الفوري: 

 
 

ز كوفيد ي    ع يحمي مدفوعات تحفي    لسكان مدينة نيويورك من محصىلي الديون   19-الحاكم كومو يوقع عىل تشر

  
يًعا ) ع الحاكم أندرو إم كومو اليوم تشر

ّ
ز كوفيدS.5923-A/A.6617-Aوق لسكان نيويورك من   19-( يحمي مدفوعات تحفي 

ز الفيدرالية تحمي جميع مدفوعات اإلغاثة لسكان نيويورك ومنها مدفوعات   تحصيل محصلي الديون لها.  هذه القواني 
ز أو الذين حصلوا ع يبية لدعم األفراد واألطفال المستحقي  ائب، والخصومات، واالئتمانات الضز داد الضز ، واسير ز ليها  التحفي 

ي مدفوعات اإلغاثة،  قبل تاري    خ التنفيذ. 
ي يقدمها األفراد من أصحاب المصلحة فز

ي    ع منظومة للمطالبات التر كما يوفر التشر
ي قد تكون عرضة  

ي المواقف التر
ز ولتحصيل المدفوعات فز لضمان إمكانية تحصيل هذه األموال لدفع دعم األطفال والزوجي 

  لالحتيال. 

  
ي  
ز كوفيدأي شخص يخضع لحكم قضائ   إشعاًرا بأن أموال تحفي 

ي سيتلقر
- مالي يتم تنفيذه قًشا بالخصم من حسابه المضفز

ز دون قصد، يجب عليه فوًرا إعادة النموذج المرفق مع اإلشعار لتحرير تلك   19 محمية، وأنه إذا جمدها أحد الدائني 
   األموال. 

  
ي كل أنحاء الوالية بآثار جائحة كوفيد، وفقد الكثي  منهم وظائفهم بال ذنب   وقال الحاكم كومو: 

»شعر سكان نيويورك فز
ي ضمان حماية مدفوعات اإلغاثة   ارتكبوه، ويكافحون من أجل إعالة أنفسهم وأرسهم. 

ي    ع المهم فز سيساعد هذا التشر
، بحيث يمكن استخدام األموال للغرض المخصصة له، أال وهو   المقدمة لسكان نيويورك من محصلي الديون عديمي الضمي 

ي من اآلثار االقتصادية للجائحة«. 
ي أثناء التعافز

ي لم شمل األفراد واألرس فز
  المساعدة فز

  
يان حياة لمساعدة العائالت ور كيفن توماس: وقال السينات »الغرض من مدفوعات اإلغاثة الفيدرالية أن تكون بمثابة رسر

ي هذه األوقات شديدة الصعوبة. 
أشكر الحاكم كومو عل توقيعه عل هذا   واألفراد الذين يكافحون من أجل تلبية نفقاتهم فز

ي    ع المهم لحماية تمويل الشبكة اآلمنة هذه من أن  ، ما يضمن أن سكان التشر يستولي عليها محصلو الديون عديمو الضمي 
ي من آثار  

نيويورك يمكنهم استخدام هذه األموال للغرض األصلي لها، أال وهو توفي  اإلغاثة ومساعدة األرس عل التعافز
  الجائحة«. 

  
ز واينستاين:  يان حياة لمساعدة  »الغرض من مدفوعات اإلغاثة الفيدرالية أن تكونوقالت عضو المجلس هيلي  بمثابة رسر

ي هذا الوقت غي  المسبوق. 
ي    ع أن تكون العائالت   العائالت واألفراد الذين يكافحون من أجل تلبية نفقاتهم فز يضمن هذا التشر

ا عن  
ً
قادرة عل استخدام تمويل الشبكة اآلمنة للغرض األصلي منها أال وهو توفي  االحتياجات األساسية للعائالت وبعيد

  حصلي الديون«. أيدي م

  
ف الخدمات المالية ليندا إيه السويل:  ي هذا الشأن المهم. وقالت مشر

يعية عل العمل فز ي الحاكم والسلطة التشر ي أحت 
 »إنتز

ي أقرها   19-يحمي هذا القانون الجديد األفراد والعائالت من تحصيل الديون بالخصم من مدفوعات إغاثة كوفيد
التر

ي ذلك من ال 
ي طالبوا بها، بالخصم من حسابات عمالئهم. الكونجرس، بما فز

وبذلك يحقق القانون   مصارف لتسديد الديون التر
ي تأثرت اقتصادًيا بالجائحة. 

م اإلدارة بحماية األمن   هدف الكونجرس من وراء هذه األموال: تقديم اإلغاثة لألرس التر ز وتلير
ًرا من كوفيد ي المجتمعات األكير تضز

  «. 19-المالي لجميع سكان نيويورك، وخاصة أولئك الذين يعيشون فز

  



 

 

ي تلبية احتياجاتهم المالية وإعالة أنفسهم  
، بهدف مساعدتهم فز

ً
ي تعول أطفاال

ز لألفراد واألرس التر تم تقديم مدفوعات التحفي 
ي أثناء ا

ي    ع   . 19-لتعامل مع العواقب االقتصادية والصحية غي  المسبوقة لجائحة كوفيدوأرسهم فز سيساعد هذا التشر
ز   ي تقدمها تلك القواني 

ي ضمان حصول سكان نيويورك عل فرصة االستفادة الكاملة من المساعدة المالية التر
الجديد فز

  الفيدرالية. 

  

ماية تلك االتصال بوحدة مساعدة المستهلك التابعة إلدارة  يمكن ألي شخص من نيويورك تساوره أسئلة حول وسائل الح
ي 
ي نيويورك عل الرقم المجائز

ي إل العنوان  800- 342- 3736الخدمات المالية فز
وئز أو إرسال بريد إلكير

consumers@dfs.ny.govز منه بعد ، أما أي شخص تعرض إل أن يأخذ محصل الديون مدف مايو   13وعات التحفي 
ي نيويورك عل العنوان 2021

 www.dfs.ny.gov/complaint .، يجب عليه تقديم شكوى إل إدارة الخدمات المالية فز

  
###  

  

 
 www.governor.ny.govأخبار إضافية متوفرة عل الموقع 

   press.office@exec.ny.gov518.474.8418  |والية نيويورك | الغرفة التنفيذية | 
 

اكإل  غاء االشير
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