
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האוקול שרייבט אונטער לעגיסלאציע צו פארברייטערן פובליק באאמטע׳ס צוטריט צו 
 סטודענט לָאון פארגעבונג 

   
מניעות צו באקומען פעדעראלע פובליק סערוויס  ( שאפט אפ S.8389-C/A.9523-Bלעגיסלאציע )

כנדיג דערמיט פאר  הלוואה פארגעבונג פראגראם דורך ערקלערן הויפט באדינגונגען, ערמעגלי
 ארבעטסגעבער צו באשעפטיגן באשעפטיגונג  

   

סטעיט׳יגע אוטריטש ארבעט צו העלפן בארעכטיגטע ניו יארקער אויסניצן דער  -מעלדט אויס גאנץ
 באגרעניצטע פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג וויתור -געלעגענהייט פון פעדעראלע צייט

   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אונטערגעשריבן לעגיסלאציע צו פארברייטערן און מאכן לייכטער צו  
באקומען פעדעראלע פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם איבער׳ן גאנצן סטעיט. די נייע  

טיגונג פאר׳ן  צייטיגע באשעפ-לעגיסלאציע שטעלט אוועק אייניגקייט ארום וואס קוואליפיצירט אלס פול
און גיבט די מעגליכקייט פאר פובליק סערוויס ארבעטסגעבער צו באשטעטיגן    PSLFצוועק פון באקומען 

באשעפטיגונג אויפ׳ן חשבון פון ארבעטער, אפצושאפן באדייטנדע מניעות אויף זיך צו ווענדן פאר און  
 .  PSLFבאקומען 

   
י איינוואוינער פון ניו יארק, זאלט איר דארפן ביינאכט ״אויב איר גיבט זיך אפ בייטאג מיט ארבעט פאר ד

זיך דארפן זארגן איבער וויאזוי אונז צוריקצוצאלן. די לעגיסלאציע אנערקענט די באדייטנדע  
ביישטייערונגען פון אונזערע פובליק באאמטע, ערשטע רעסּפָאנדערס, בילדונגס פראפעסיאנעלן און נאך,  

לע הלוואה פארגעבונג פאר אומצאליגע מיטגלידער פון ניו יארק׳ס  דורך העלפן אויפשליסן פעדערא
״פון די ארבעטער וועלכע האבן אונז   האט גאווערנער האוקול געזאגט.ארבעטסקראפט,״ 

טעגליכע העלדן וועלכע האלטן ניו יארק אין באוועגונג, קומט  -אריבערגעפירט דער פאנדעמיע ביז די טאג
נּפראפיט ארבעטער צו קענען אממערסטנס אויסניצן דעם בענעפיט  זיך פאר פובליק סעקטאר און נא

וויי, פארזוימונגען, אדער צעמישעניש. איך בין שטאלץ אונטערצושרייבן די  -אבער אן קיין קאפ —
לעגיסלאציע וואס מאכט זיכער אז פובליק באאמטע האבן די קלארקייט און שטיצע אין וואס זיי נייטיגן זיך  

פעדעראלע הלוואה פארגעבונג, און איך דאנק מיינע צוזאמארבעטער אין לעגיסלאטור  אויף צו באקומען 
 פאר זייער דורכגעטראכטקייט אויף דעם ביל.״  

   
PSLF   איז א פעדעראלע פראגראם וואס באלוינט און אינצענטיוויזירט פובליק סערוויס ארבעט דורך

לוואות. דער פראגראם פאדערט אז  קאנסעלירן א פארציע פון בארגער׳ס פעדעראלע סטודענט ה
  120צייטיגע ארבעטער ביי א פאסיגע פובליק סערוויס באשעפטיגער און מאכן  -בארגער זאלן זיין פול

קוואליפיצירנדע באצאלונגען אויף זייערע סטודענט הלוואות, נאך וועלכע זייערע פעדעראלע סטודענט 
הלוואה חובות וועלכע ווערן פארגעבן אונטער דעם  הלוואה חובות ווערן פארגעבן. סיי וועלכע סטודענט 

 פראגראם וועלן נישט מחויב ווערן אין שטייערן לויט די ניו יארק סטעיט שטייער געזעצן.  
   



מיליאן מענטשן אין ניו יארק אין די פובליק אדער נאנּפראפיט   2.7אויפ׳ן מאמענט ארבעטן אומגעפער 
פראגראם געהאלפן בארעכטיגטע פובליק    PSLFרמירנדער , האט דער טראנספא2007סעקטארן. זינט 

צושטעלנדיג פאר   —אין חובות פארלייכטערונג   61,402סערוויס ארבעטער באקומען א דורכשניט פון  
פובליק באאמטע דער געלעגנהייט אויסצוגעבן אויף א מָארטגעדזש, חודש׳ליכע באצאלונגען פאר א קַאר, 

 גראסערי איינקויפונגען און גאזאלין.   עיקר׳דיגע נויטבאדערפענישן ווי
   

דאקומענטירטע מניעות צו באקומען  -עטליכע גוט( אדרעסירט S.8389-C/A.9523-Bלעגיסלאציע )
PSLF   :דורך 

   

קלאר מאכן די לעגאלע באדייטן פון הויפט טערמינען ווי צ.ב.ש. ״באשטעטיגן באשעפטיגונג״,   •
צייטיג״, ״פובליק סערוויס ארבעטסגעבער״, ״פובליק סערוויס פובליק סערוויס  -״פול״ארבעטער״, 

   הלוואה פארגעבונג בויגן״ און ״פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם״;

צייטיגע באשעפטיגונג אויף  -אוועקשטעלן א סטאנדארטיזירטן שעה׳דיגע מינימום פאר פול •
און קלאר מאכן סטאנדארטיזירטע   PSLF( שעה א וואך אויף צו קענען באקומען  30דרייסיג )

   צוגרייטונג צייט צו ווערן אריינגערעכנט אין אזא חשבון פאר איינגעשטעלטע און לערער; און
פובליק סערוויס ארבעטסגעבער באשטעטיגן ארבעט אויפ׳ן חשבון פון יחידים   ערמעגליכן פאר •

   עס דעפארטמענט פון עדיּוקעישען.-אדער גרופעס ארבעטער דירעקט מיט׳ן יו

   
באגרעניצטע  -, האט דער דעפארטמענט פון עדיּוקעישען אויסגעמאלדן צייט2021, 6אום אקטאבער 

י גרינגער צו מאכן דאס מוחל זיין פעדעראלע הלוואות פאר פראגראם כד  PSLFענדערונגען צו דעם 
וויתור ערלויבט פאר בארגער צו    PSLFוויתור״( דער  PSLFבארגער וואס זענען ראוי דערפאר )״

רעכענען באצאלונגען געמאכט אויף אלע פעדעראלע הלוואה פראגראמען אדער צוריקצאל פלענער אויף  
ארטן און באצאלונג פלענער וואס זענען נישט פריער געווען ראוי  פארגעבונג, אריינגערעכנט הלוואה ס

אין רעגירונג אדער ביי א וואוילטעטיגע   —דערפאר. ניו יארקער וואס ארבעטן אין פובליק סערוויס 
  PSLFמיט אומבאצאלטע סטודענט הלוואות קענען זיין ראוי פאר פארגעבונג אונטער׳ן  —ארגאניזאציע 

,  2022, 31יי זענען פריער צוריקגעוויזן געווארן. בארגער האבן נאר ביז אקטאבער וויתור אפילו אויב ז 
 וויתור.   PSLFאויסצוניצן די געלעגנהייט פון 

   

״איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן אונטערשרייבן   סטעיט סענאטאר קעווין טאמאס האט געזאגט,
ניו יארקער זיך צו ווענדן פאר׳ן פעדעראלער פובליק  מיין ביל, וואס וועט אינצענטיוויזירן קוואליפיצירטע 

סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם. מיר האבן אפגעשאפן ביוראקראטישע מניעות, גרינגער צו מאכן  
פאר וועלכע האבן זעלבסטלאזיג זיך אויסגעוועלט קאריערעס אין פובליק סערוויס זיך צו ווענדן פאר  

וויתור פראגראם ענדיגט זיך אין אקטאבער. איך בין   PSLFעניצטע פארלייכטערונג איידער דער באגר
שטאלץ צו שטיצן לעגיסלאציע וואס מאכט סטודענט הלוואה פארלייכטערונג מער צוטריטליך צו אונזערע  
לערער, וועטעראנען, ערשטע רעסּפָאנדערס און אנדערע פובליק ארבעטער. איך מוטיג קוואליפיצירנדע  

דעם פראגראם אויף צו פארזיכערן אז זיי באקומען די הלוואה פארגעבונג וואס זיי   בארגער אויסצוניצן
 האבן זיך ערליך פארדינט.״ 

  

, ״עס איז דא איבער א האלב מיליאן פובליק  מיטגליד הארווי עפסטיין האט געזאגט-אסעמבלי
האבן געהאט זייערע הלוואות  פון זיי   10,000ארבעטער אין ניו יארק מיט סטודענט הלוואה חובות. בלויז 

מיר ארבעטן אויף   —( פראגראם PSLFאנולירט דורך דעם פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג )
באדייטנד צו העכערן יענע ציפער. א באגרעניצטע וויתור, וואס ערמעגליכט פאר בארגער צו באקומען  

אנדערש נישט קוואליפיצירט פאר  קרעדיט פאר פריערדיגע פעריאדן פון צוריקצאלונג וועלכע וואלטן 
PSLF די דאזיגע לעגיסלאציע מאקסימיזירט די געלעגנהייטן  2022, 31ביז אקטאבער , איז אין קראפט .

פאכיגע  -אין אלגעמיין. פון אנווענדן א פיל PSLFפאר ניו יארקערס צו קענען געניסן פון דעם וויתור, און  



ה׳ן געארבעט אויסער׳ן קלאס ווערן מער אקוראט קלאס שעה׳ן כדי אז שע-מערונג צו לערער אין
אפגעשפיגלט, ביז זען אז אגענטורן קענען אריבערשיקן פאפירווערק אויפ׳ן חשבון פון ארבעטער צו דער  

פעדעראלער רעגירונג, וועט אונזער לעגיסלאציע העלפן מער ניו יארקער מיט׳ן גיכער מוחל זיין זייערע  
אן אנגייענדע צוזאמארבעט מיט גאווערנער האוקול ווייטער צו פירן אונזער  הלוואות. איך קוק ארויס אויף 

ארבעט פאר סטודענט בארגער און איך וויל דאנקען סענאטאר טאמאס, דער ׳סטודענט בארגער  
   באשיצונג צענטער׳, און ארבעטסקראפט פירער פאר זייערע אנטשלאסענע באמיאונגען דאס אויפצוטון.״

  
  

סטעיט׳יגע באמיאונג צו באקאנט מאכן פאר ניו  -ול האט אויך אויסגעמאלדן א גאנץגאווערנער האוק
וויתור און מוטיגן בארעכטיגטע ארבעטער זיך צו ווענדן פאר הלוואה פארגעבונג  PSLFיארקער דעם 

( DFSוויתור פעריאד. דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס ) PSLFבעפאר׳ן סוף פון דעם  
פובליק און   8,500ן פארשפרעכונגען פון ארגאניזאציעס וועלכע פארטרעטן איבער האט געשאפ

נאנּפראפיט ארבעטער אויף אויסצוטיילן אינפארמאציע פאר זייער ארבעטסקראפט אין די קומענדע וואכן  
ך  פראגראם בעפאר דער וויתור לויפט אפ. גרופעס וואס שליסן זי  PSLFאון זיי העלפן אין זיך ווענדן צום 

אן אין דעם אוטריטש צוזאג נעמען אריין דער ׳יּונייטעד פעדערעישען פון לערער׳, מענטשן סערוויסעס 
קאונסיל, נָאנּפרָאפיט ניו יארק, ניו יארק קאונסיל פון נָאנּפרָאפיטס, ניו יארק קאנפערענץ פון מעיארס און  

וואורקשָאּפס לענגאויס דעם   PSLFוועט אויך אנבאטן   DFSניו יארק סטעיט אסאסיעשען פון קאונטיס. 
סטעיט אין די קומענדע וואכן. די באמיאונגען בויען אויף ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו שטיצן סטודענט  

 הלוואה בארגער. 
   

אונטערזוכונגען אויף סטודענט הלוואה  DFSגאנגען אידענטיפיצירט אין -אין אוגוסט, לויט די ריכטונג 
לאנדיגע אנווייזונג וואס שטעלט אוועק  -אין-פארזארגער, האט דער דעפארטמענט ארויסגעגעבן ערשט

פראגראם און בעסטע פירונגען   PSLFוואס עס איז צו ערווארטן פאר אינפארמירן בארגער איבער דעם 
   זיך צו לערנען מער. dfs.ny.gov  ניו יארקער קענען באזוכן נאכצופאלגן.

   
״פובליק סערוויס ארבעטער   פעדעראלע סטודענט הילף הויפט ריטשערד קארדרעי האט געזאגט,

מאכן באדייטנספולע דיפערענצן אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם עמפייער סטעיט. גאווערנער האוקול׳ס  
שריטן היינט וועלן העלפן ניו יארק׳ס פובליק סערוויס ארבעטער באקומען די סטודענט הלוואה 

 פארלייכטערונג וואס עס קומט זיך זיי.״  
   

  ינאנציעלע סערוויסעס סופעראינטענדענט עדריענע עי. העריס האט געזאגט,דעפארטמענט פון פ
״דער דעפארטמענט פון פינאנציעלע סערוויסעס איז אנטשלאסן צו באשיצן און באפולמעכטיגן בארגער  

און פאמיליעס לענגאויס דעם סטעיט. אונזערע ארבעטער שטייען גרייט צו העלפן ניו יארקער דורך  
  PSLFאון אדרעסירן טענות בנוגע סטודענט הלוואות, אריינגערעכנט דעם ענטפערן פראגעס 

 פראגראם.״  

   
״אויף צו לאנג איז סטודענט חובות געווען אן אנקער אויף יונגע  סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, 

ך געקעמפט  לייט און פאמיליעס, וואס וועגט אויף זיי אין כמעט יעדן הינזיכט פון לעבן. צוליב דעם האב אי
אן אויפהער פאר יארן נאכאנאנד איבערצורעדן פרעזידענט ביידען צו געבן מיליאנען אמעריקאנער די  
פארלייכטערונג אין וואס זיי נייטיגן זיך אויף צו פארווירקליכן זייער פולן פאטענציעל און אנהאלטן די 

דעם שריט וועט געשפירט ווערן איבער   אויפשטייגונג פון אונזער עקאנאמיע. די פאזיטיווע ווירקונגען פון
ביליאן   16גאנץ ניו יארק און דעם לאנד, איבערהויפט אין מינאריטעט קאמיוניטיס, מיט ווייניגסטנס 

דאלער ווערן צוריקגעשטעלט אין די בערזלען פון ארבעטער פאמיליעס אין דעם עמפייער סטעיט.  
פן זיכער מאכן אז יעדער בארעכטיגטער ניו יארקער  גאווערנער האוקול׳ס דרייסטע שריט היינט וועט העל

וויכטיגע פעדעראלע פארלייכטערונג און אויסניצן דער געלעגענהייט פון דעם  -קען באקומען די קריטיש
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-פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם אויף אפצושאפן דעם אנקער, העלפן איבערבויען די מיטל
 חובות׳לאזע צוקונפט וואס קומט זיך זיי.״  קלאס, און געבן פאר מענטשן די 

   
״לערער, פייערלעשער און געזעץ אינפארסירונג  קאנגרעסמאן עדריאנא עספיילאט האט געזאגט,

טעגליכע לעבנס. מיר האבן געמאכט -באאמטע שטעלן צו נייטיגע סערוויסעס קריטיש פאר אונזערע טאג
ות פארגעבונג פאר פובליק ארבעטער, און איך לויב  ריזיגע פארשריטן אין שאפן סטודענט הלוואה חוב

גאווערנער האוקול אויף די היינטיגע מעלדונג צו העלפן שטערקער מאכן אונזערע באמיאונגען אפצושאפן  
מניעות צום פעדעראלער פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם און מוותר זיין אויף סטעיט  

בונג און אנולירונג. די דאזיגע לעגיסלאציע וועט גרינגער מאכן דעם  שטייערן פאר סטודענט חובות פארגע
עול פון חובות אויף פובליק סערוויס ארבעטער און גיין א ווייטן וועג אויף צוריקצוצאלן דעם חוב וואס מיר  

 זענען געמיינזאם שולדיג צו די מענער און פרויען אין פובליק אמט.״ 
   

״סטודענט חובות איז א נאציאנאלן קריזיס, און איך בין   אט געזאגט,קאנגרעסמאן דזשאמאל באומען ה
דאנקבאר אז גאווערנער האוקול האט יעצט אונטערגעשריבן אלס געזעץ לעגיסלאציע צו העלפן צושטעלן  

פארלייכטערונג פאר די וואס זענען באלעסטיגט מיט סטודענט הלוואות. די ניו יארק לעגיסלאציע וועט  
(,  PSLFמאכן דעם פראצעס פאר דעם פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם ) העלפן גלאטיגער

דערביי אפשאפנדיג מניעות צו בארעכטיגטע פובליק סערוויס ארבעטער. ניו יארקער אין אלע פובליק  
סערוויס אפטיילונגען, אריינגערעכנט א גרויסע צאל בילדונגס פראפעסיאנעלן, וועלן געניסן, וואס אי 

וויכטיג סיי פאר רעקרוטירן און סיי פאר האלטן ארבעטער. צושטעלן א פעסטאוועקגעשטעלטע -טישקרי
וויכטיג פאר׳ן שטיצן אונזערע פובליק אמט  -מהלך זיך צו פטר׳ען פון סטודענט חובות איז קריטיש

הויז   ארבעטער וועלכע דארפן אפטמאל אפלייגן וויכטיגע לעבנס אונטערנעמונגען ווי צ.ב.ש. קויפן א
    אדער אוועקשטעלן א פאמיליע. די דאזיגע לעגיסלאציע איז א וויכטיגן טריט אין דעם גוטן ריכטונג.״ 

  
״א דאנק אייך   פראפעסיאנעלע שטאב קאנגרעס פרעזידענט דזשעימס דייוויס האט געזאגט,

קוזינס, סּפיקער היעסטי, סענאטאר קעווין טאמאס, -גאווערנער האוקול, מאיאריטעט פירער סטוערט
אסעמבלי מיטגליד הארווי עפסטיין און אלע לעגיסלאטארן פאר׳ן אנערקענען די ביישטייערונגען וואס  

שטעלן צום ערשט    אדזשונקט איינגעשטעלטע מאכן צום העכערע בילדונג ארבעטסקראפט און פאר
העכערע בילדונג ארבעטער אין דעם פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם. די ארבעט פון  

אדזשונקטן וועלכע זענען איינגעשטעלט ביי א מערהייט פון אונזערע קלאסן גייט אפטמאל אומאנערקענט  
ונקטן ארבעטן אייניג מיט  ראנקיגן אקאדעמישן ארבעטסקראפט סיסטעם. פילע אדזש-אין אונזער צוויי

צייטיגע אבער ווערן פארזען צוליב דעם וואס בלויז זייערע קלאס צימער שעה׳ן ווערן גערעכנט. די  -פול
דאזיגע לעגיסלאציע ענדערט דאס און איז א גרויסער טריט פאראויס אויף צו פאררעכטן דעם סטודענט  

 עבן זייערע בעסטע לעבנס.״ חובות קריזיס וואס האלט אפ אזויפיל ניו יארקער פון ל
   

״מיר זענען  ׳יּונייטעד יּוניווערסיטי ּפרָאפעשענס׳ פרעזידענט דר. פרעד קאוואל האט געזאגט, 
דאנקבאר און דערהייטערט אז גאווערנער האוקול וועט אונטערשרייבן דעם וויכטיגן ביל אלס געזעץ, וואס 

מוטשען זיך מיט סטעיט חובות צו באקומען א חלק  וועט העלפן טויזנטער סטעיט פובליק ארבעטער וואס 
אדער די גאנצע פארגעבן דורך דעם פעדעראלער פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג פראגראם. א  

דאנק אויך צו סענאטאר קעווין טאמאס און אסעמבלי מיטגליד הארווי עפסטיין, די ספאנסירער פונ׳ם ביל.  
UUP  דעם ביל דורכאויס די לעגיסלאטיווע סעסיע ווייל עס   איז געווען א פירנדע שטיצער פון

אדזשונקטן וועלכע זענען פריער   SUNYבארעכטיגקייט, קוואליפיצירנדיג פילע  PSLFפארברייטערט 
מיטגלידער זענען אדזשונקטן. א  UUPפראצענט פון   40אויסגעשלאסן געווען פון דעם פראגראם. באלד 

. דאס איז א גרויסן געווינס פאר  SUNYשטארקע שטיצע פאר דאנק אייך, גאווערנער, פאר אייער 
 אונזערע מיטגלידער ווי אויך פאר פובליק ארבעטער לענגאויס דעם סטעיט.״  

   

  ### 



 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3c888bdf4a604314be5f08da973b98d6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637988579486608354%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pNH805qrNr92gZTep5cmNhjE9WmcInUNFF0kLsjU44E%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

