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الحاكمة كاثي هوكول

الحاكمة هوكول تحث سكان نيويورك على الحذر من عمليات االحتيال المرتبطة باإلعفاء من قروض الطالب الفيدرالية
اإلعالن األخير عن توفير اإلغاثة المالية في قروض الطالب يؤدي إلى حدوث عمليات االحتيال
يتم تذكير طالبي قروض الطالب باستخدام مواقع الويب الحكومية الموثوقة فقط وعدم الرد على العروض المتطفلة لإلعفاء
من قروض الطالب
تحذيرا للمستهلكين بشأن المحتالين الذين يستغلون خطة اإلعفاء من قروض الطالب
أصدرت الحاكمة كاثي هوكول اليوم
ً
سا باإللحاح من خالل انتحال صفة الوكاالت
األخيرة لسرقة أموال المقترضين والمعلومات الشخصية .يخلق المحتالون إحسا ً
الحكومية والوعد بإعفاء فوري من قروض الطالب .يتم تذكير المقترضين بأنه من المهم أن تظل يق ً
ظا وعلى دراية ومستعدًا
ألي احتيال متعلق بخطة اإلغاثة الجديدة هذه .باألمس ،وقعت الحاكمة هوكول تشريعًا لتوسيع وتبسيط الوصول إلى برنامج
اإلعفاء من قرض الخدمة العامة الفيدرالي على مستوى الوالية .يحدد هذا التشريع الجديد ما يؤهل للعمل بدوام كامل
ألغراض الوصول إلى برنامج اإلعفاء من قرض الخدمة العامة ( ،)PSLFويسمح ألصحاب العمل في الخدمة العامة
بالمصادقة على التوظيف نيابة عن العمال ،وإزالة الحواجز الكبيرة التي تحول دون التقدم بطلب للحصول على البرنامج
والوصول إليه.
"يعمل سكان نيويورك بجد مقابل كل دوالر يكسبونه وستكون خطة اإلعفاء من قروض الطالب حاسمة للمساعدة في تحفيف
ضغوط الديون المتزايدة "،قالت الحاكمة هوكول" .لألسف ،يستخدم األفراد عديمو الضمير والمحتالون هذا كفرصة الستغالل
اآلخرين .اليوم ،نوجه تنبي ًها للمحتالين :لن نسمح لكم باستغالل سكان نيويورك الذين يعملون بجد .إنني أحث الجميع على أن
يظلوا يقظين وأن يظلوا على اطالع لوقف مساعي هذه الجهات السيئة".
ما تحتاج لمعرفته حول خطة إعفاء الطالب الفيدرالية:
في  24أغسطس/آب  ،2022أعلنت إدارة بايدن عن خطة من ثالثة أجزاء لمساعدة المقترضين من قروض الطالب
الفيدرالية من الطبقة العاملة والمتوسطة .وتشمل الخطة:
 .1تمديد نهائي إليقاف سداد قرض الطالب حتى  31ديسمبر/كانون أول  ،2022وإعفاء من القرض يصل إلى
 20,000دوالر لألفراد المؤهلين
 .2تحسين برنامج اإلعفاء من قرض الخدمة العامة وإنشاء خطة سداد جديدة مدفوعة بالدخل لتقليل المدفوعات الشهرية
المستقبلية للمقترضين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
 .3تخفيض تكلفة الجامعية في الكليات لحماية طالب المستقبل.
تعمل وزارة التعليم األمريكية بسرعة لتنفيذ التحسينات على قروض الطالب ،ولكن سيتم توفير العديد من التفاصيل .توصي
وزارة التعليم بتسجيل الدخول إلى حساب  StudentAid.govالخاص بك للتأكد من أن معلومات االتصال الخاصة بك
محدثة وحتى االشتراك للحصول على تنبيهات عند توفر معلومات جديدة.
كيفية تجنب عمليات االحتيال على اإلعفاء من قروض الطالب:

.1

.2

.3

.4

ابحث عن المعلومات والمصادر الموثوقة .انتقل إلى مواقع الويب "الحكومية" فقط عند طلب المساعدة .أطلقت
مؤخرا صفحة ويب لتزويد المقترضين بموقع شامل للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة
وزارة التعليم األمريكية
ً
حول البرنامج .عند الوصول إلى الموقع ،لن يجد المقترضون معلومات عامة فحسب ،بل سيجدون أيضًا قس ًما
مفصالً لألسئلة الشائعة والذي يوفر حقائق حول خطة إعفاء الطالب من الديون.
ال تثق في أي شخص أو برنامج يعدك بالوصول المبكر أو الخاص ،أو يضمن األهلية .قد يتم االتصال بك من قبل
شركة لتخبرك أنها ستساعدك في الحصول على إعفاء من القرض أو إلغاء وإعفاء من الديون مقابل رسوم .قد
مبكرا .سيبدأ تطبيق اإلعفاء من القرض في أوائل أكتوبر/تشرين أول
يعرضون أيضًا مساعدتك على تقديم الطلب
ً
ولن يكون الوصول المبكر ممكنًا ،ولن تضطر أبدًا إلى دفع ثمن المساعدة في مساعدتك الطالبية الفيدرالية .إذا تلقيت
أيًا من هذه العروض ،فهذه تعتبر عملية احتيال.
معرف المعونة الفيدرالية للطالب أو رقم الضمان االجتماعي ألي شخص يتصل
ال تعطي معلوماتك الشخصية أو ّ
بك .لن يتصل بك أحد من وزارة التعليم أو يرسل لك رسالة نصية بخصوص هذه المبادرة .تأكد من أنك تتعامل فقط
مع وزارة التعليم األمريكية ،وال تكشف أبدًا عن معلوماتك الشخصية أو كلمة مرور حسابك ألي شخص .رسائل
البريد اإللكتروني الحقيقية للمقترضين ستأتي فقط من .noreply@studentaid.gov
إذا واجهت عملية احتيال ،فقم باإلبالغ عنها .اتصل بالموقع الرسمي للمعونة الطالبية الفيدرالية لتقديم شكوى ،أو
اتصل بلجنة التجارة الفيدرالية .تقدم وزارة التعليم األمريكية نصائح وموارد إضافية هنا.

"نظرا ألن العديد من سكان نيويورك يكافحون لسداد قروض
قال روبرت جيه رودريغيز ،مسؤول إدارة الخدمات العامة:
ً
الطالب الخاصة بهم ،فإن المحتالين يستغلون هؤالء المقترضين الذين هم في أمس الحاجة إلى إعانة فورية لقرض
الطالب .ي ِّ
ُذكر قسم حماية المستهلك بوالية نيويورك المقترضين باستخدام مواقع الويب الحكومية الموثوقة فقط وعدم الرد
على العروض غير المرغوب فيها للحصول على إعفاء ،حيث ظهرت عمليات احتيال اإلعفاء من قروض الطالب بعد إعالن
اإلعفاء األخير من الحكومة الفيدرالية".
قال عضو مجلس شيوخ الوالية كيفن توماس" :إنه ألمر مخجل أن يخلق هذا األمر والطلب الفدرالي الرائع على هذا اإلعفاء
من ديون الطالب الذي طال انتظاره نافذة جديدة من الفرص للمحتالين الستغالل أولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة.
أحث سكان نيويورك الذين يسعون للحصول على المساعدة على الحذر باستمرار واستخدام مواقع "حكومية" موثوقة فقط
للوصول إلى معلومات اإلعفاء من ديون الطالب".
قال عضو الجمعية هارفي إبستين" :أحث سكان نيويورك أن يحذروا من عمليات االحتيال المتعلقة بإعفاء قروض الطالب.
بينما نكافح من أجل إتاحة التسامح لمزيد من سكان نيويورك ،نرى لألسف محتالين يحاولون االستفادة من المقترضين .الخبر
السار هو وجود طرق لحماية نفسك فيها .أحيي الحاكمة هوكول ألنها جعلت اإلعفاء من قرض الطالب أولوية ولحماية
ِّ
الطالب المقترضين من عمليات االحتيال الماكرة".
يوفر قسم حماية المستهلك بوالية نيويورك وساطة طوعية بين المستهلك والعمل التجاري عندما ال ينجح المستهلك في
التوصل إلى حل من تلقاء نفسه .يتوفر خط مساعدة المستهلك  1-800-697-1220من االثنين إلى الجمعة من الساعة
 8:30صبا ًحا إلى  4:30مساء ،باستثناء عطالت الوالية ،ويمكن تقديم شكاوى المستهلكين في أي وقت
على .https://dos.ny.gov/consumer-protection
لمزيد من النصائح حول حماية المستهلك ،اتبع قسم وسائل التواصل االجتماعي على
تويتر @NYSConsumer :وفيسبوك.www.facebook.com/nysconsumer :
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