
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2022/ 9/ 15 للنشر فوًرا: 

 
 

  الحاكمة هوكول توقع تشريعًا لتوسيع نطاق وصول الموظفين العموميين إلى اإلعفاء من قروض الطالب
  

( العوائق التي تحول دون الوصول إلى برنامج اإلعفاء من قروض الخدمة S.8389-C/A.9523-Bيزيل التشريع )
 العامة الفيدرالي من خالل توضيح المصطلحات الرئيسية، والسماح ألصحاب العمل بالتصديق على التوظيف  

  

تعلن عن جهود التوعية على مستوى الوالية لمساعدة سكان نيويورك المؤهلين على االستفادة من اإلعفاء من قروض  
  الخدمة العامة الفيدرالية محدودة المدة

  
  

وقعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم تشريعًا لتوسيع وتبسيط الوصول إلى برنامج اإلعفاء من قروض الخدمة العامة الفيدرالي  
د التشريع الجديد التوحيد حول ما يؤهل للعمل بدوام كامل ألغراض الوصول إلى برنامج اإلعفاء من ع لى مستوى الوالية. يحد ِّ

( ويسمح ألصحاب العمل في الخدمة العامة بالتصديق على التوظيف نيابة عن  PSLFقروض الخدمة العامة الفيدرالي )
  (.PSLFدون التقدم بطلب للوصول إلى برنامج )العمال، وإزالة الحواجز الكبيرة التي تحول 

  
"إذا كنت تقضي أيامك في العمل من أجل الناس في نيويورك، فال يجب أن تقضي لياليك في القلق بشأن كيفية سداد األموال  
إلينا. يقر هذا التشريع بالمساهمات الكبيرة لموظفينا العامين وأول المستجيبين والمعلمين وغيرهم، من خالل المساعدة في  

"من العمال الذين   قالت الحاكمة هوكول.ة لعدد ال يحصى من القوى العاملة في نيويورك،" إلغاء اإلعفاء من القروض الفيدرالي
قادونا خالل الوباء إلى األبطال العاديين الذين يحافظون على تقدم نيويورك، يستحق العاملون في القطاع العام وغير الهادفين  

تأخير أو ارتباك. أنا فخورة بتوقيع هذا التشريع الذي يضمن  ولكن دون تشويش أو  -للربح االستفادة القصوى من هذه الميزة 
للموظفين العموميين الوضوح والدعم الذي يحتاجون إليه للوصول إلى اإلعفاء من القرض الفيدرالي، وأشكر شركائي في  

  السلطة التشريعية على تفكيرهم في هذا القانون." 
  

عمال الخدمة العامة عن طريق إلغاء جزء من قروض الطالب الفيدرالية  ( هو برنامج فيدرالي يكافئ ويحفز أPSLFبرنامج )
للمقترضين. يتطلب البرنامج من المقترضين أن يكونوا موظفين بدوام كامل لدى صاحب عمل مؤهل في الخدمة العامة وأن  

طالب. لن تخضع أي ديون  دفعة مؤهلة لقرضهم الطالبي، وبعد ذلك يتم اإلعفاء من ديونهم الفيدرالية لقرض ال  120يسددوا 
  مستحقة على قرض طالب تم إعفاؤه بموجب هذا البرنامج للضريبة بموجب قانون الضرائب لوالية نيويورك

  
، ساعد برنامج 2007مليون شخص في نيويورك في القطاع العام أو غير الربحي. منذ عام  2.7حاليًا، يعمل ما يقرب من 

(PSLFالتحويلي عمال الخدمة العام ) مما أتاح  -دوالر في المتوسط لتخفيف الديون   61,402ة المؤهلين في الحصول على
للموظفين العموميين الفرصة لإلنفاق على الرهن العقاري، والمدفوعات الشهرية للسيارات، والضروريات األساسية مثل  

  البقالة والغاز. 
  

  ( من خالل:PSLF( العديد من الحواجز الموثقة جيًدا للوصول إلى برنامج )S.8389-C/A.9523-Bيعالج التشريع )
  

توضيح التعريفات القانونية للمصطلحات األساسية مثل "شهادة التوظيف" و"الموظف" و"الدوام الكامل" و"صاحب   •
  الخدمة العامة".العمل في الخدمة العامة" و"نموذج اإلعفاء من قرض الخدمة العامة" و"برنامج اإلعفاء من قرض 



( ساعة في األسبوع ألغراض الوصول إلى برنامج 30تحديد عتبة قياسية للساعة للعمل بدوام كامل بثالثين ) •
(PSLF وتوضيح وقت اإلعداد القياسي الذي سيتم تضمينه في مثل هذا الحساب ألعضاء هيئة التدريس )

  والمعلمين.
السماح ألصحاب العمل في الخدمة العامة بالتصديق على التوظيف نيابة عن األفراد أو مجموعات الموظفين مباشرة   •

  مع وزارة التعليم األمريكية.

  
( لتسهيل إعفاء PSLF، أعلنت وزارة التعليم عن تغييرات محدودة المدة لبرنامج )2021أكتوبر/تشرين األول   6في 

("(. يسمح اإلعفاء بموجب برنامج  PSLFالمقترضين المؤهلين من قروضهم الفيدرالية )"اإلعفاء بموجب برنامج )
(PSLF  للمقترضين بإحصاء المدفوعات التي تم سدادها على جميع برامج القروض الفيدرالية )  ،أو خطط السداد تجاه اإلعفاء

بما في ذلك أنواع القروض وخطط السداد التي لم تكن مؤهلة من قبل. قد يكون سكان نيويورك الذين يعملون في الخدمة  
ويستحق عليهم قروض طالبية مؤهلين لإلعفاء بموجب برنامج  -في الحكومة أو في مؤسسة غير هادفة للربح  -العامة 

(PSLFحتى لو تم رف ) لالستفادة من   2022أكتوبر/تشرين األول  31ضهم سابقًا. الفرصة متاحة أمام المقترضين فقط حتى
  (.PSLFاإلعفاء بموجب برنامج )

  

"أشكر الحاكمة هوكول على توقيع مشروع القانون الخاص بي الذي سيحفز  قال عضو مجلس شيوخ الوالية كيفن توماس:
سكان نيويورك المؤهلين للتقدم لبرنامج اإلعفاء من قرض الخدمة العامة الفيدرالية. لقد أزلنا الحواجز البيروقراطية، مما 

على إعانة قبل انتهاء برنامج  يسهل على أولئك الذين اختاروا بإيثار وظائف في الخدمة العامة التقدم بطلب للحصول
(PSLF  المحدود الخاص باإلعفاء في أكتوبر/تشرين األول. أنا فخور بتأييد التشريع الذي يجعل اإلعفاء من قروض الطالب )

في متناول المعلمين والمحاربين القدامى والمستجيبين األوائل والموظفين العموميين اآلخرين. أحث المقترضين المؤهلين على  
  ستفادة من هذا البرنامج على ضمان حصولهم على اإلعفاء من القرض الذي حصلوا عليه بحق." اال

  

: "هناك أكثر من نصف مليون موظف حكومي في نيويورك لديهم ديون قروض طالبية. تم قال عضو الجمعية هارفي إبستين
نحن نعمل على زيادة هذا العدد بشكل كبير. يسري اإلعفاء   -( PSLFقرض فقط من خالل برنامج ) 10,000إلغاء 

المحدود الذي يسمح للمقترضين بالحصول على ائتمان عن فترات السداد السابقة التي قد ال تكون مؤهلة للحصول عليها من  
الستفادة من  . يزيد هذا التشريع من فرصة سكان نيويورك ل2022أكتوبر/تشرين األول  31حتى  (PSLFخالل برنامج )

( بشكل عام. من تطبيق المضاعف على ساعات عمل المعلمين داخل الفصل بحيث تنعكس ساعات  PSLFاإلعفاء، وبرنامج )
العمل خارج الفصل بشكل أكثر دقة، إلى ضمان أن الوكاالت يمكنها نقل األعمال الورقية نيابة عن العمال إلى الحكومة 

لمزيد من سكان نيويورك في الحصول على قروضهم بشكل أسرع. أتطلع إلى شراكة  الفيدرالية، فإن تشريعاتنا ستساعد ا
مستمرة مع الحاكمة هوكول لمواصلة عملنا من أجل الطالب المقترضين وأريد أن أشكر السناتور توماس، ومركز حماية 

  الطالب المقترض، وقادة العمال على جهودهم الحثيثة إلنجاز ذلك." 

  
  

( PSLFأعلنت الحاكمة هوكول أيًضا عن جهد على مستوى الوالية إلبالغ سكان نيويورك باإلعفاء بموجب برنامج )
وتشجيع العمال المؤهلين على التقدم بطلب للحصول على إعفاء من القرض قبل نهاية فترة اإلعفاء بموجب برنامج 

(PSLF( حصلت إدارة الخدمات المالية .)DFSعلى التزامات م ) من أصحاب العمل في   8,500ن منظمات تمثل أكثر من
القطاع العام وغير الهادفين للربح لنشر المعلومات على القوى العاملة لديهم في األسابيع المقبلة ومساعدتهم في التقدم لبرنامج  

(PSLFقبل انتهاء صالحية اإلعفاء. تشمل المجموعات التي تنضم إلى تعهد التوعية هذا االتحاد ال ) موحد للمعلمين، ومجلس
الخدمات اإلنسانية، ومنظمة نيويورك غير الربحية، ومجلس نيويورك للمنظمات غير الربحية، ومؤتمر نيويورك لرؤساء 

(  PSLF( أيًضا ورش عمل لبرنامج )DFSالبلديات، ورابطة المقاطعات في والية نيويورك. ستقدم إدارة الخدمات المالية )
  في األسابيع المقبلة. ترتكز هذه الجهود على التزام نيويورك بدعم المقترضين من الطالب.في جميع أنحاء الوالية 

  
( لمقدمي خدمات القروض  DFSفي أغسطس/آب، بناء على االتجاهات المحددة في اختبارات إدارة الخدمات المالية )

(  PSLFالطالبية، أصدرت اإلدارة إرشادات أولية في الوالية تحدد من خاللها التوقعات إلبالغ المقترضين حول برنامج )
فوا على المزيد.  dfs.ny.govيمكن لسكان نيويورك زيارة  وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها.   ليتعرَّ

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdfs.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3c888bdf4a604314be5f08da973b98d6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637988579486608354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=epZNbU3JnXsVwNNMXkRwEh2k%2Fnhg2dtZudn2fWNpur8%3D&reserved=0


: "يصنع موظفو الخدمة العامة فرقًا ذا مغزى في المجتمعات في قال ريتشارد كوردراي، رئيس المعونة الطالبية الفيدرالية
جميع أنحاء إمباير ستيت. ستساعد إجراءات الحاكمة هوكول اليوم عمال الخدمة العامة في نيويورك في الحصول على إعفاء  

  من قرض الطالب الذي يستحقونه." 
  

"تلتزم إدارة الخدمات المالية بحماية وتمكين نيويورك: قال أدريان أ. هاريس، مديرة إدارة الخدمات المالية بوالية 
المقترضين واألسر في جميع أنحاء الوالية. موظفونا على استعداد لمساعدة سكان نيويورك من خالل اإلجابة على األسئلة  

  (." PSLFومعالجة الشكاوى المتعلقة بقروض الطالب، بما في ذلك برنامج )

  
"لطالما كانت الديون الطالبية مرساة للشباب والعائالت، مما يثقل كاهلهم في كل جانب من  قال السناتور تشاك شومر: 

جوانب الحياة تقريبًا. لهذا السبب، بذلك جهوًدا بال توقف لسنوات إلقناع الرئيس بايدن بمنح ماليين األمريكيين الراحة التي  
لة والحفاظ على نمو اقتصادنا. ستظهر اآلثار اإليجابية لهذه الخطوة في جميع أنحاء نيويورك  يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم الكام 

مليار دوالر إلى محافظ األسر العاملة في إمباير ستيت.   16واألمة، ال سيما في مجتمعات األقليات، مع إعادة ما ال يقل عن 
ضمان قدرة كل مواطن في نيويورك مؤهل على الوصول    سيساعد اإلجراء الجريء الذي اتخذته الحاكمة هوكول اليوم في

إلى هذا اإلعفاء الفيدرالي الهام واالستفادة من برامج اإلعفاء من قروض الخدمة العامة إلزالة هذه المرساة، والمساعدة في  
  إعادة بناء الطبقة الوسطى، ومنح الناس مستقباًل خاليًا من الديون كما يستحقون." 

  
"يقدم المعلمون ورجال اإلطفاء وضباط إنفاذ القانون خدمات أساسية حاسمة في حياتنا اليومية. يانو اسبيالت:  قال النائب أدر

لقد أحرزنا تقدًما هائالً في تأمين ديون قروض الطالب للموظفين العموميين، وأثني على الحاكمة هوكول إلعالن اليوم  
نامج اإلعفاء من قروض الخدمة العامة الفيدرالي وإعفاء الطالب من  للمساعدة في تعزيز جهودنا إلزالة الحواجز أمام بر

الديون وشطبها من ضرائب الوالية. سيخفف هذا التشريع من عبء ديون العاملين في الخدمة العامة ويقطع شوًطا طويالً نحو  
  سداد الديون التي ندين بها بشكل جماعي للرجال والنساء في الخدمة العامة." 

  
"ديون الطالب هي أزمة وطنية، وأنا ممتن ألن الحاكمة هوكول قد وقعت اآلن على تشريع ليصبح    ب جمال بومان:قال النائ

قانونًا للمساعدة في توفير اإلعفاء ألولئك المثقلين بأعباء قروض الطالب. سيساعد تشريع نيويورك على تبسيط عملية برنامج 
(PSLF  وبالتالي إزالة الحواجز أمام العاملين المؤهلين في الخدمة العامة. سيستفيد سكان نيويورك في كافة قطاعات ،)

الخدمة العامة، بما في ذلك عدد كبير من المعلمين، وهو أمر مهم للغاية لكل من التوظيف واالستبقاء. إن توفير مسار قوي  
لدعم عمال الخدمة العامة لدينا الذين غالبًا ما يضطرون إلى تأجيل قرارات   إلبراء ذمة الطالب من الديون أمر مهم لغاية

  الحياة المهمة مثل شراء منزل أو تكوين أسرة. هذا التشريع هو خطوة مهمة في االتجاه الصحيح." 

  
ورئيس   كوزينز،-"أشكر الحاكمة هوكول وزعيمة األغلبية ستيوارتقال رئيس مؤتمر الموظفين الفنيين جيمس ديفيس: 

الجمعية التشريعية هيستي، والسناتور كيفن توماس، وعضو الجمعية هارفي إبستين، وجميع المشرعين على تقديرهم 
للمساهمات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس المساعدون للقوى العاملة في التعليم العالي وعلى إعطاء األولوية للعاملين في  

من قروض الخدمة العامة. غالبًا ما يكون عمل األساتذة المعاونين الذين يعملون في غالبية  التعليم العالي في برنامج اإلعفاء 
فصولنا غير معترف به في نظام العمل األكاديمي المكون من مستويين لدينا. يعمل العديد من المعلمين المعاونين بما يعادل 

صل فقط. هذا التشريع يغي ِّر ذلك ويعد خطوة كبيرة إلى األمام الدوام الكامل ولكن تم التغاضي عنهم ألنه تم احتساب ساعات الف
  إلصالح أزمة ديون الطالب التي تمنع الكثير من سكان نيويورك من عيش أفضل حياتهم." 

  
"نحن ممتنون وسعداء ألن الحاكمة هوكول ستوقع هذا القانون المهم ليصبح  قال فريد كوال، رئيس نقابة التعليم العالي:  

قانونًا، والذي سيساعد اآلالف من الموظفين الحكوميين بالوالية الذين يعانون من ديون الطالب في الحصول على إعفاء من  
ا للسناتور كيفن توماس وعضو  بعض أو كل ذلك من خالل برنامج اإلعفاء من قرض الخدمة العامة الفيدرالي. شكًرا أيضً 

( من المؤيدين الرئيسيين لمشروع القانون UUPالجمعية هارفي إبستين، رعاة مشروع القانون. لقد كانت نقابة التعليم العالي )
( مما يؤهل العديد من مساعدي جامعة والية نيويورك الذين تم PSLFهذا خالل الجلسة ألنها توسع األهلية لبرنامج )

( هم من المعلمين  UUP% من المنتسبين لنقابة التعليم العالي )40م سابقًا من البرنامج. هناك ما يقرب من استبعاده
(. هذا مكسب كبير لمنتسبينا وكذلك لموظفي SUNYالمعاونين. أشكر الحاكمة على دعمها القوي لجامعة والية نيويورك )

  القطاع العام في جميع أنحاء الوالية." 
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