
حمایة المستھلك
نصائح للشباب الصغار

نصائح سریعة لك قبل 
أن تلتحق بمدرسة أو 

ببرنامج تدریبي

یتوافر تعلیم وتدریب مجاني ومنخفض التكلفة للكبار. قم بزیارة   •
nyc.gov أو اتصل بـ 311 واسأل عن خیارات التعلیم والتدریب 

الوظیفي المجاني والمنخفض التكلفة للكبار.

البحث. قم بعمل بحث عن مدارس متعددة قبل اتخاذ قرار أي   •
مدرسة ستكون مناسبة لك. اطلب الحصول على معلومات عن 

التخرج ومعدالت إتمام الدراسة، ودیون قروض الطلبة، وما إذا 
كانت الدرجات التي ستحصل علیھا قابلة لالنتقال إلى مدارس 

أخرى أم ال. تحدث مع طلبة سابقین قاموا بإتمام البرنامج. اطلب 
االطالع على قائمة بجھات التوظیف التي تقوم بتعیین الخریجین، 
واتصل بھذه الجھات لسؤالھم عن آرائھم الخاصة بھذه المدرسة. 

تذّكر: إذا ما كانت إحدى المدارس أو البرامج التدریبیة تبدو وكأنھا 
جیدة بدرجة ال تصدق، فأغلب الظن أنھا فعال غیر حقیقیة.

تجنب المدارس غیر المرخصة. تعمل بعض المدارس بشكل غیر   •
قانوني. إذا التحقت بمدرسة غیر مرخصة، فال یمكنك دخول 

امتحانات منح التراخیص للعدید من المجاالت مثل مجال التمریض. 
اتصل بإدارة التعلیم بوالیة نیویورك على الرقم 4760–643 (212) 
أو 3969–474 (518) للتأكد من ترخیص مدرسة مھنیة أو تجاریة.

تجنب تسجیل انضمامك لمدرسة في یوم زیارتك لھا. قبل تسجیل   •
االلتحاق بإحدى المدارس، یجب أن تعرف كم سیتكلف البرنامج 

وكیف ستقوم بتسدید ھذه التكلفة. ال تأخذ مثل ھذا القرار الھام على 
الفور!

ال تقم بالتوقیع مطلًقا على أي شيء ال تفھمھ. في حال ما تعرضت   •
لضغط من قبل المدرسة لكي توقع على عقد أو اتفاق في التو 

واللحظة، قم بالمغادرة على الفور. لدیك الحق في أخذ االستمارات 
المھمة إلى بیتك حتى تقرأھا جیًدا وتراجعھا مع من تثق بھم من 

معارفك.

اطلب الحصول على نسخة كتابیة من سیاسة المدرسة الخاصة   •
بإلغاء االلتحاق بالدراسة. تصف ھذه السیاسة كیفیة حصولك على 
مرتجع بأموالك في حالة ما احتجت إللغاء التحاقك أو سحب المال. 

ولكن بمجرد توقیعك على االلتحاق قد یصبح من الصعب للغایة 
الحصول على نقودك مرة أخرى.

احذر من اقتراض أموال أكثر من الالزم. بعض المدارس تطلب من   •
الطلبة سداد عشرات اآلالف من الدوالرات. ولیس من عادة "المعونة 
المالیة" المتاحة أن تكون منحة ال ُترد، بل ھي قروض سیتعین علیك 

سدادھا ــــــ وبفوائد أیًضا. وتستمر مرحلة سداد قروض الدراسة لمدة 
طویلة، كما توجد حدود لكمیة النقود التي یمكنك اقتراضھا. كما یمكن 
أن تتسبب القروض في خفض نقاط ائتمانك إذا لم تسددھا في الوقت 

المحدد. تأكد من فھمك للشروط جیًدا ومن قدرتك على السداد بانتظام.

ھام
إذا كنت بحاجة القتراض المال من أجل االلتحاق بمدرسة، 

فنحن ننصح دائًما باللجوء أوالً إلى برامج الدعم الفیدرالیة قبل 
اللجوء إلى جھات اإلقراض الخاصة. قم باستكمال نموذج 

.(FAFSA) الطلب المجاني الخاص بالمعونة الفیدرالیة للطالب
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مساعدة مجانیة
 NYC Financial) احصل على استشارة مالیة محترفة في أي مركز من مراكز التمكین المالي بمدینة نیویورك

.(Empowerment Center
یمكن للمستشارین مساعدتك على تخطیط میزانیتك، وتقلیل دیونك، والمفاوضة مع الجھات الدائنة، وفھم تقریرك االئتماني، 

وتحسین نقاطك االئتمانیة، وأكثر. اتصل برقم 311 لتحدید موعد قریًبا منك، أو زیارة nyc.gov/consumers لمزید من 
المعلومات.

احصل على نسخة مجانیة من تقریرك االئتماني وراجعھ بدقة.
قم بزیارة annualcreditreport.com أو اتصل بالرقم المجاني 8228–322–877–1.

موارد أخرى
یمتلك مكتب الحمایة المالیة للمستھلك (CFPB) أدوات وموارد لمساعدتك على اتخاذ قرارات مالیة مستندة على معلومات 

.consumer�nance.gov دقیقة عن تسدید تكالیف االلتحاق بالجامعة. قم بزیارة

إن المعونة الفیدرالیة للطالب، التي ھي جزء من وزارة التعلیم األمریكیة، ھي أكبر مقدم للمعونات المالیة للطالب في 
.studentaid.ed.gov/sa قم بزیارة FAFSA الدولة. لمزید من المعلومات عن

اقرأ دلیل إدارة شئون المستھلك الخاص بـ "نصائح سریعة عن قروض الطلبة".

تجنب المدارس التي "تضمن التوظیف" لك بعد أن تتخرج. ال یمكن   •
لمدرسة أن تضمن لك الحصول على وظیفة عند تخرجك. المدارس 

التي تقدم مثل ھذه الوعود غالًبا ال تقوم بتعیینك في وظیفة فعالً.

لدیك الحق في التقدم بشكوى. اتصل برقم 311 للتقدم بشكوى ضد   •
مدرسة للتعلیم العالي.

احذر من…
الوقوع ضحیة لعملیات النصب الخاصة بـ"تخفیف الدیون" الخاصة بقروض الطلبة

یستغل المحتالون الطالب عن طریق تقدیم وعود زائفة بإلغاء دیون القروض من خالل برامج فیدرالیة غیر موجودة وجعل 
الطالب یدفعون مصاریف عالیة مقدًما لخدمات متاحة بالمجان.

نبذة عن نصائح حمایة المستھلك للشباب الصغار
یواجھ الشباب الصغار تحدیات المستھلك بشكل یومي. أصدرت إدارة شئون المستھلك (DCA) مجموعة من المنشورات 

الخاصة بنصائح لتعلیم الشباب الصغار عن حقوقھم وعن مدى تأثیر القرارات التي یتخذونھا في ھذه المرحلة على مستقبلھم.
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