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قبل أن توقع على أیة أوراق للحصول على قرض للطالب، احرص 
على تذّكر النصائح التالیة.

قم باستكمال استمارة الطلب المجاني الخاص بالمعونة الفیدرالیة   •
للطالب (FAFSA). استكمال استمارة FAFSA یساعدك على تحدید 
أي برامج المساعدة الفیدرالیة یمكنك الحصول علیھا. تمنح بعض 
البرامج، مثل برامج المنح، المال الالزم لاللتحاق بالجامعة دون 

الحاجة ألن تعید تسدیدھا. القروض المضمونة فیدرالًیا ھي قروض 
ذات معدالت فائدة منخفضة یلزم علیك تسدیدھا.

قم بعمل جولة لمقارنة خصائص القروض المختلفة. إذا كنت   •
بحاجة لالقتراض من جھات اإلقراض الخاصة، قم بمقارنة 

االتفاقیات لمعرفة أیھا یناسب احتیاجاتك بشكل أفضل.

قم بمراجعة مبلغ القرض الذي ستأخذه للتأكد ما إذا كان مناسًبا   •
لك. كثیًرا ما تعرض جھات اإلقراض لك قرًضا أكبر بكثیر مما 

تحتاجھ لدفع تكالیف تعلیمك. قم بتخطیط میزانیة لتحدید المبلغ الذي 
تحتاج القتراضھ والمبلغ الذي ستتمكن من سداده بعد التخرج. إن 

اقتراض مبلغ أكبر من الالزم یعني أن تدفع المزید من المال كفائدة 
على المدى الطویل.

یجب أال تلجأ لالستعانة بكفیل لقرض خاص إال كحٍل أخیر في حالة   •
الضرورة القصوى. إذا كنت قد استعلمت بشكل كامل عن خیاراتك في 

الحصول على قرض فیدرالي بشكل منفرد ولم تتمكن من ذلك، قد تحتاج 
لالستعانة بكفیل، مثل أحد األبوین أو األقارب المقربین، یكون متمتًعا 

بتاریخ ائتماني جید للحصول على القرض، ولكن یجب أن تدرك جیًدا أنھ 
سیكون مسؤوالً أیًضا عن القرض.

ھام
سیكون الكفیل الخاص بك مسؤوالً عن دفع الدین في حالة فشلك 
في تسدید القرض. ھذا من شأنھ أن یؤثر على تاریخي االئتمان 

الخاصین بكما.

تجنب أخذ "مال مجاني" من منظمات ال تعرفھا. یستھدف العدید من   •
المحتالین الطالب وأولیاء األمور من ذوي االئتمان المنخفض أو المنعدم 

بعروض ألخذ قروض دون فحص ائتماني.

ینبغي دائًما أن       
تفكر في اللجوء إلى برامج المساعدة الفیدرالیة أوًال قبل اللجوء إلى 

جھات اإلقراض الخاصة.
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احذر من…
عملیات االحتیال الخاصة بالمنح الدراسیة والمعونات المالیة

 (FTC) احصل على نصائح عن كیفیة تجنب الوقوع في محاوالت النصب الشائعة من موقع لجنة التجارة الفیدرالیة
.ftc.gov على

مساعدة مجانیة
.(NYC Financial Empowerment Center) احصل على استشارة مالیة احترافیة في أحد مراكز نیویورك للتمكین المالي

یمكن للمستشارین مساعدتك على تقلیل دیونك، والمفاوضة مع الجھات الدائنة، وفھم تقریرك االئتماني، وتحسین نقاطك 
االئتمانیة، وأكثر. اتصل برقم 311 لتحدید موعد قریًبا منك، أو قم 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 الدولة. 
.studentaid.ed.gov/sa قم بزیارة FAFSA لمزید من المعلومات عن

اقرأ ورقة النصائح الخاصة بإدارة شئون المستھلك "نصائح سریعة لك قبل أن تلتحق بمدرسة أو ببرنامج تدریبي".

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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