
 
 גאווערנער קעטי האקול  9/16/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

רופט אויף ניו יארקער צו זיין געווארנט פון שווינדלערייען אין פארבינדונג צו   גאווערנער האקול
  פעדעראלע סטודענט חובות הילף

  
  אין אויפשטייג אן ברענגט חובות סטודענט פאר הילף  פינאנציעלע צושטעלן איבערן אנאנס לעצטיגע

  שווינדלערייען
  

מענטשן מיט סטודענט הלוואות ווערן דערמאנט נאר צו נוצן פארטרויליכע רעגירונג וועבזייטלעך און  
  נישט צו ענטפערן אויף אומגעבעטענע אפפערס פון סטודענט הלוואה הילף

  
  

איבער שווינדלער וועלכע נוצן   גאווערנער קעטי האקול האט היינט ארויסגעגעבן א ווארענונג פאר בירגער
אויס די לעצטיגע סטודענט חובות הילף פלאן כדי צו גנב'נען געלט און פערזענליכע אינפארמאציע פון  

שווינדלער זענען גורם פאר מענטשן צו פילן ווי עס איז   מענטשן וועלכע האבן ארויסגענומען הלוואות.
רעגירונג אגענטורן און צוזאגן באלדיגע סטודענט הלוואה  דרינגנד זיי צו פאלגן דורכן זיך פארשטעלן אלץ 

הילף. מענטשן וועלכע האבן ארויסגענומען הלוואות ווערן דערמאנט אז עס איז וויכטיג צו בלייבן  
וואכזאם, גוט באקאנט און גרייט פאר סיי וועלכע שווינדלערייען אין פארבינדונג מיט דעם נייעם הילף  

וואס וועט פארברייטערן און פשוט'ער   געזעץ א אונטערגעשריבן האקול גאווערנערנעכטן האט  פלאן.
 Public Serviceמאכן צו באקומען הילף פון דעם פעדעראלן פובליק סערוויס הלוואה פארגעבונג ) 

Loan Forgiveness, PSLF  פראגראם איבערן סטעיט. דער נייער געזעץ לייגט אויס די באדינגונגען )
, און עס PSLFטיים ארבעט פאר די צוועק פון קענען באקומען -גבי וואס ווערט פאררעכנט א פּולל

ערלויבט פובליק סערוויס ארבעטסגעבער צו באשטעטיגן פאר זייערע ארבייטער אז זיי ארבעטן ביי זיי,  
  פראגראם.  אוועקנעמנדיג דערמיט באדייטנדע שטרויכלונגען צו אּפלייען און באקומען הילף פון דעם

  
"ניו יארקער ארבעטן שווער פאר יעדן דאלאר וואס זיי פארדינען, און דער סטודענט הלוואה פארגעבונג  

האט גאווערנער האקול  פלאן וועט זיין קריטיש צו העלפן רעדוצירן די דרוק פון אנזאמלנדע חובות", 
א געלעגנהייט צו   "צום באדויער נוצן דאס געוויסנלאזע פארשוינען און שווינלדער אויס אלץ געזאגט.

- אפנארן אנדערע. היינט מעלדן מיר איין פאר שווינדלער: מיר וועלן אייך נישט לאזן אויסנוצן די שווער
ארבעטנדע ניו יארקער. איך רוף אויף יעדן איינעם צו בלייבן וואכזאם און אינפארמירט כדי צו אפשטעלן  

  ן." די בייזוויליגע פארשוינען בעפאר זיי קענען אנמאכן שאד
  

  :וואס איר דארפט וויסן איבער דעם פעדעראלן סטודענט הילף פלאן
א פלאן פון דריי חלקים צו העלפן   אנאנסירטהאט די ביידן אדמיניסטראציע  2022, 24אום אוגוסט 

מענטשן אין די ארבייטער קלאס און אין די מיטעלע קלאס וועלכע האבן ארויסגענומען פעדעראלע  
  דער פלאן רעכנט אריין: סטודענט הלוואות.

 דעצעמבער ביז אפשטעלונג צוריקצאלונג הלוואה סטודענט די  פון פארלענגערונג  עמטליכע אן .1
  מענטשן בארעכטיגטע פאר $20,000  ווי אזויפיל ביז פאר הלוואות פארגעבן און ,2022  ,31

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-legislation-expand-public-servants-access-student-loan-forgiveness&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VCp6rZjd4pCT9OT%2FAe771wcn6eyyQgrZ6pAGl7ganfk%3D&reserved=0
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  נייער א אוועקשטעלן  און פראגראם  פארגעבונג הלוואה סערוויס פובליק דעם פארבעסערן .2
  פאר באצאלונגען חודש'ליכע צוקונפטיגע רעדוצירן  צו פלאן צוריקצאלונג רבאזירטע-איינקונפט

  הלוואות. מיט קלאס מיטעלע און נידעריגערע  די אין מענטשן
  סטודענטן. צוקונפטיגע  באשיצן צו כדי קאלעדזש  פון לימוד שכר די רעדוצירן .3

  
די פאראייניגטע שטאטן עדזשּוקעישען דעּפארטמענט ארבעט שנעלערהייט צו דורכפירן די  

פארבעסערונגען צו סטודענט הלוואות, אבער פילע איינצלהייטן וועלן נאכפאלגן. די עדזשּוקעישען  
אקאונט צו זיכער   StudentAid.govדעּפארטמענט רעקאמענדירט אז מענטשן זאלן אריינלַאגן צו זייער 

ווען נייע   אלערטס פאר איינצושרייבן זיךמאכן אז זייער קאנטאקט אינפארמאציע איז ריכטיג און 
  אינפארמאציע ווערט פארעפנטליכט.

  
  שווינדלערייען:  וויאזוי צו פארמיידן סטודענט הלוואה פארגעבונג

  

" וועבזייטלעך ווען איר זוכט  gov.גייט נאר צו "  זוכט פארלעסליכע אינפארמאציע און מקורות. .1
די פאראייניגטע שטאטן עדזשּוקעישען דעּפארטמענט איז לעצטנס ארויסגעקומען מיט א   הילף.

צו גיבן פאר מענטשן וועלכע נעמען ארויס הלוואות איין פלאץ וואו צו באקומען   וועבזייטל
אויסגעהאלטענע און לעצטיגע אינפארמאציע איבער דעם פראגראם. ביים ארויפגיין אויפן  

יע, נאר אויך א פרטיות'דיגע  וועבזייטל וועלן מענטשן זעהן נישט נאר אלגעמיינע אינפארמאצ
געפרעגטע פראגן טייל וואו עס זענען אויסגערעכנט פאקטן איבער דעם סטודענט הלוואה -אפט

  הילף פלאן.
געטרויעט נישט קיין איין מענטש אדער פראגראם ואס זאגט אייך צו פריע אדער ספעציעלע   .2

ינדן מיט אייך זאגנדיג אז פירמעס קענען זיך פארב צוטריט אדער גאראנטירטע בארעכטיגונג.
זיי וועלן אייך העלפן באקומען הלוואה 'דיסטשַארדזש', פארגעבונג, קענסעלעישען אדער חובות  

הילף אין אויסטויש פאר א סומע געלט. זיי וועלן אייך אויך מעגליך אפפערן אייך צו העלפן  
הויב אקטאבער, און עס  אּפלייען פרי. דער הלוואה פארגעבונג אפליקאציע וועט ארויסקומען אנ

נישט באצאלן פאר הילף   קיינמאלאיז נישט מעגליך צו צוקומען דערצו פארדעם, און איר דארפט 
אויב איר באקומט סיי וועלכע פון די  מיט אייער פעדעראלע סטודענט הילף אפליקאציע. 

  אויבנדערמאנטע אפפערס איז עס א שווינדל.

אדער  Student Aid IDגיבט נישט איבער אייער פערזענליכע אינפארמאציע, פעדעראלע  .3
קיין איינער פון די   סָאושעל סעקיוריטי נומער פאר סיי וועם וואס פארבינדט זיך מיט אייך.

ט וועט אייך נישט רופן אדער טעקסטן איבער דעם אינציאטיוו. מאכט עדזשּוקעישען דעּפארטמענ 
זיכער אז איר ארבעט נאר מיט די פאראייניגטע שטאטן עדזשּוקעישען דעּפארטמענט, און  

אנטפלעקט קיינמאל נישט אייער פערזענליכע אינפארמאציע אדער אקאונט ּפעסווארד פאר סיי  
וואות וועלן נאר קומען פון  וועם. עכטע אימעילס פאר מענטשן מיט הל

noreply@studentaid.gov.  

גייט ארויף אויף די אפיציעלע   אויב איר שטויסט זיך אן אין א שווינדל, באריכט דאס. .4
וועבזייטל צו אריינגעבן א קאמּפלעינט אדער פארבינדט זיך מיט די   Student Aidפעדעראלע 

(. די פאראייניגטע שטאטן Federal Trade Commissionפעדעראלע האנדל קאמיסיע )
  דא. מיטלען פארעפנטליכט-עדזשּוקעישען דעּפארטמענט האט נאך טיּפס און הילפס

  
"אזוי ווי פילע ניו יארקער מוטשענען  סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 

זיך צוריקצוצאלן זייערע סטודענט הלוואות, פרובירן שווינדלער צו נעמען פאר קורבנות מענטשן מיט 
די ניו יארק סטעיט   .הלוואות וועלכע זענען אין פארצווייפלטע נויט פון באלדיגע סטודענט הלוואה הילף

( דערמאנט מענטשן מיט הלוואות Division of Consumer Protectionדיוויזיע פון קליענט באשיצונג )
נאר צו נוצן פארלעסליכע רעגירונג וועבזייטלעך און נישט צו ענטפערן סיי וועלכע אומגעבעטענע אפפערס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ed.gov%2Fsubscriptions&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UVlYsu9To1WBf8UbYsly5g4INXwNB03nCSSo2jUc7dI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentaid.gov%2Fdebt-relief-announcement%2Fone-time-cancellation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ODaoz%2FrR6p2d1fueyYuO4zQCw9SVKlC9VP7AuYWtu18%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudentaid.gov%2Fresources%2Fscams&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3f1d87d687d64f5c250c08da97fd8057%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989412282683945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=C358bF7qZhCfD3F4PLUPKAIEZ3ak2qYdN4gQanH75bQ%3D&reserved=0


צו באקומען פארגעבונג, אזוי ווי סטודענט הלוואה פארגעבונג שווינדלערייען האבן ארויסגעשפראצט נאך 
  איבער פעדעראלע רעגירונג פארגעבונג."  די לעצטיגע אנאנס

  
"עס איז א שאנדע אז די באגייסטערונג און פארלאנג  סטעיט סענאטאר קעווין טאמאס האט געזאגט, 

ערווארטעטע פעדעראלע סטודענט חובות הילף האט געעפנט א טיר פאר שווינדלער צו  -פאר די לאנג
איך רוף אויף ניו יארקער וועלכע זוכן הילף צו בלייבן פארזיכטיג און נוצן   אויסנוצן די וועלכע זוכן הילף.

  " וועבזייטלעך צו באקומען סטודענט חובות הילף אינפארמאציע." gov.נאר פארלעסליכע " 
  

"איך רוף אויף ניו יארקער צו זיין אויפן ווַאך פאר   אסעמבלי מיטגליד הַארווי עּפסטין האט געזאגט,
שווינדלערייען אין פארבינדונג מיט סטודענט הלוואה פארגעבונג. אזוי ווי מיר קעמפן צו ברענגען  

פארגעבונגען פאר מער ניו יארקער, זעהען מיר צום באדויער שווינדלער וועלכע פרובירן צו אויסנוצן  
נייעס איז אז עס זענען דא וועגן זיך צו באשיצן. איך אפלאדיר גאווערנער   מענטשן מיט הלוואות. די גוטע

האקול פארן לייגן סטודענט הלוואה פארגעבונג אלץ א פריאריטעט און פארן באשיצן סטודענטן מיט  
  הלוואות פון פאלן קורבנות צו שווינדלערייען." 

  
צו אומזיסטע פארמיטלונג צווישן א קליענט און  די ניו יארק סטעיט דיוויזיע פון קליענט באשיצונג שטעלט 

ליניע  -א ביזנעס ווען א קליענט האט נישט מצליח געווען צו אנקומען צו א לייזונג אליין. די קליענט הילפס
, חוץ פון סטעיט  PM 4:30ביז  AM 8:30איז אפן מאנטאג ביז פרײטאג, פון   1-800-697-1220

קענען אריינגעגעבן ווערן אין יעדן צייט ביי  האלידעיס, און קליענטן קאמּפלעינטס 
protection-https://dos.ny.gov/consumer.  

  
און אויף   Twitter : @NYSConsumerפאר מער קליענט באשיצונג טיּפס, פַאלָאוט די דיוויזיע אויף 

Facebook :www.facebook.com/nysconsumer.  
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