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 . 2021أغسطس  9 هذا المنشور على المعلومات المتاحة حتى  يحتوي

 nyc.gov/studentloansيرجى أيًضا متابعة الرابط 

 

 : لقروض الطالبيةألصحاب امعلومات مهمة 
 

 COVID-19تعليق السداد التلقائي وسبل التخفيف األخرى أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد 
 

 أصحاب قروض الطالب الفيدرالية
 

، يتم تعليق مدفوعات قروض الطالب الفيدرالية تلقائيًا، بدون فوائد أو  (CARES)بموجب قانون مكافحة فيروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادي 

 . فيما يلي لمحة خاطفة  .التمديد النهائيتاريخ انتهاء تم تمديده أربع مرات وسيكون   -  2022يناير  31غرامات، حتى 

 

 القروض الطالبية الفيدرالية المؤهلة
 

 

 معدل الفائدة أثناء التعليق  التعليق  تاريخ إنهاء التعليق  تاريخ بدء 

 من قبل وزارة التعليم األمريكية*:  مملوكة
 

 القروض المباشرة  ▪

 Federal Family)قروض تعليم األسرة الفيدرالية  ▪

Education Loans, FFEL) 

 قروض بيركنز الفيدرالية  ▪

▪  

 تشمل القروض غير المتعثرة والمتعثرة * 

 

 : األمريكيةليست مملوكة من قبل وزارة التعليم 
 

 فقط  المتعثرة   FFELقروض  ▪
 

على   الوطني  الطالبي  القرض  بيانات  نظام  إلى  الدخول  سّجل 

NSLDS.ed.gov لمعرفة أي من قروضك الفيدرالية مؤهلة . 

  *2022يناير  31 2020مارس  13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبتمبر   30تم التمديد من *

2021 

0 % 

 

 : تتضمن القروض غير المؤهلة لهذا التخفيف
 

 ;  وليست في حالة تعثراألقدم التي ال تملكها وزارة التعليم األمريكية  FFELقروض  ▪

 ; وقروض بيركنز المستحقة للمدارس  ▪

 .  والقروض الطالبية الخاصة  ▪

 

 . لديك قروض ال تملكها وتديرها الحكومة الفيدراليةإذا كان " أصحاب قروض الطالب اآلخرى "  Other Student Loan Holdersراجع قسم  

 

 < يُتبع
  

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/Student-Loans.page
https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/
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 ما تحتاج إلى معرفته 

 

 (: 2022 يناير 31 -  2020مارس  13تعليق السداد ) أثناء
 

 . أثناء اإلمهال اإلداري ( مدفوعات الخصم المباشر)ويلغى السداد التلقائي .  تتمتع باإلمهال اإلداري التلقائي ▪

 . سواء واصلت سداد مدفوعات القرض أم ال لمكاتب االئتمان " عمليات السداد في الوقت المحدد " األمريكية بإتمام   ED إدارة ستبلغ ▪

 

 .إذا اخترت التوقف عن تسديد دفعات القرض، فلن يتضرر ائتمانك

 

في السداد التلقائي أو جدولة المدفوعات    الشتراكاإذا اخترت االستمرار في سداد مدفوعات القرض، فستحتاج إلى االتصال بالقائم على شؤون قرضك إلعادة 

 .  يدويًا عبر اإلنترنت

 

 مهم

 

تأكد من أن مقدم خدمة القرض الخاص بك لديه عنوانك المحدث وعنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك في الملف حتى تتلقى معلومات في الوقت  المناسب  
 حول القرض الخاص بك. ستتلقى بيان الفوترة أو إشعاًرا آخر قبل 21 يوًما على األقل من استحقاق الدفع بمجرد انتهاء التعليق. 

 
 أصحاب قروض الطالب الفيدرالية المشتركون في السداد التلقائي 

 

  االشتراك في اإلمهال اإلداري وإعادة االشتراكيمكنك االتصال بالقائم على شؤون قرضك إللغاء . يتم تعليق السداد التلقائي أثناء اإلمهال اإلداري  ▪

 . في السداد التلقائي

اتصل بالقائم على شؤون قرضك للحصول على المساعدة  . 2022يناير   31و   2020مارس  13يمكنك استرداد أموالك ألي مدفوعات  تمت بين  ▪
 . في االسترداد

 

(  Public Service Loan Forgiveness, PSLF)المشتركون في برامج إعفاء قروض الخدمة العامة   الفيدرالية الطالبية لقروض ا  أصحاب 

 ( Income-Driven Repayment, IDR)إعادة السداد القائم على الدخل  برامج أو 
 

 . IDRو  PSLFفي "  المدفوعات المؤهلة "من إجمالي عدد  ( 2022يناير  31-2020مارس  13)تُحسب المدفوعات المعلقة   ▪
، بغض النظر  (COVID)كجزء من التسامح اإلداري، لن تضطر إلى إعادة المصادقة على دخلك قبل نهاية فترة اإلغاثة الطارئة لفيروس كورونا  ▪

 : مالحظة  . قبل نهاية فترة اإلغاثة  حدثت  عما إذا كان إعادة المصادقة الخاص بك قد 

o  إثبات أهليتك الجديد قبل أن يحين موعد إعادة إثبات األهليةسوف يخطرك القائم على شؤون قرضك بتاريخ إعادة  . 

o   يوًما 90إلى  60وستتلقى أيًضا تذكيًرا قبل حلول تاريخ إعادة إثبات األهلية الجديد بنحو  . 

o اتصل بالقائم على شؤون قرضك إذا لم تتلَق أي معلومات حول تاريخ إعادة إثبات أهليتك الجديد . 

 

 IDR/PSLF بخصوصوالمقترضين  للمشتركينإرشادات مهمة 
 

 : اآلن إذا انطبقت عليك أي من هذه الحاالت  اشتراككإعادة إثبات أهليتك أو  وثائق   أرسل 
 

 . انخفض دخلك  ▪

 . زاد عدد أفراد أسرتك ▪

 . كنت تريد خفض دفعة سداد قرضك ▪
 

 . للعثور على خطة سداد تلبي احتياجاتك وأهدافك أو لتقرر ما إذا كنت تريد التوحيد studentaid.govعلى موقع القروض محاكاة استخدم  
 

 . أيًضا على رصيد للمدفوعات المعلقة أثناء فترة اإلمهال اإلداري IDR/PSLFالجدد في  المشتركون سيحصل 

 

 < يُتبع
  

https://studentaid.gov/loan-simulator/
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 قروض الطالب الفيدرالية التي تعاني تعثًرا أو تخلفًا عن السداد  أصحاب 
 

الحجز دون جلسة استماع  )قد تشمل إجراءات التحصيل الحجز اإلداري على األجور .  2022يناير  31تتخذ أي إجراءات تحصيل قبل   لن ▪

 (. مخصصات الضمان االجتماعي مصادرةعلى سبيل المثال، )المخصصات الفيدرالية   مقاصةواسترداد الضرائب الفيدرالية،  ومقاصة،  (للمحكمة

 . فسوف تسترد المبلغ،  2020مارس  13بعد   المبلغ المسترد أو المخصصات أو تم الحجز على أجرك  اقتطاعإذا تم  ▪

 . إذا كنت قد سددت دفعات طوعية على أي من قروضك المتخلفة عن السداد أثناء التوقف المؤقت للدفع، فلديك خيار طلب استرداد  ▪
 .  تحتسب في إعادة التأهيل للقرض( 2022يناير  31 -  2020مارس  13)المدفوعات المعلقة  ▪
ستعمل وزارة التعليم األمريكية مع وكالة  ، 2020مارس  13تعثرت قبل   غير مملوكة لوزارة التعليم األمريكية و  FFELإذا كان لديك قروض  ▪

 . الضمان الخاصة بك لتطبيق اإليقاف المؤقت بأثر رجعي

o  إذا قمت بسداد دفعات طوعية خالل هذا الوقت، يمكنك طلب  . 2020مارس  13يمكنك تلقي أي استرداد ضريبي أو أجور محجوزة منذ
 . استرداد هذه المدفوعات

 : ينطبق، فكل ما يلي أو بعد ذلك 2020مارس  13في غير مملوكة لوزارة التعليم األمريكية وتعثرث في سدادها   FFELإذا كان لديك قروض  ▪

o سيتم تحويل قرضك إلى وزارة التعليم األمريكية . 

o  2020مارس  13ستتلقى تلقائيًا استرداًدا لألموال المحجوز عليها  والمقاصات التي تمت منذ . 

o ستتم إزالة سجل التعثر عن السداد من سجلك االئتماني  . 

o سيتم إعادة قرضك إلى الوضع الجيد . 
 

لفيدرالية المملوكة أو المعينة لوزارة  للمزيد من المعلومات حول القروض ا
  :التعليم األمريكية

 

  : اتصل بفريق تسوية التعثرات التابع لوزارة التعليم األمريكية على
 

▪ 1-800-621-3115   

▪ 1-877-825-9923   

 . (للصم وضعاف السمع  (TTY) الهاتف النصي )

المتعثرة غير المملوكة من قبل   FFELللمزيد من المعلومات حول قروض  
 :  وزارة التعليم األمريكية 

 

 .  اتصل بوكالة الضمان المخصصة لقرضك المتعثر
 

 :  إذا كنت ال تعرف من يقوم بخدمة قرضك أو كيفية االتصال به
 

 أو   StudentAid.gov/login تفضل بزيارة ▪
  AID (1-FED-4-800-1-800-433-3243(اتصل بالرقم  ▪

   .للحصول على المساعدة 

 

 على االستمرار في السداد ن  و لقادرا الفيدرالية لقروض الطالبية ا  أصحاب 
 

 . وتنتقل لرصيد القرض األساسي   2020مارس  13ستسدد مدفوعاتك الفوائد المستحقة قبل  ▪

 . لن تنخفض دفعتك الشهرية؛ ومع ذلك، ستسدد قروضك بسرعة أكبر وتدفع أقل بمرور الوقت ▪

 . إذا كنت خاضعًا لإلمهال، فلن تخضع لعقوبة إذا دفعت أقل من مبلغ السداد الشهري ▪

 

 قروض الطالب األخرى  أصحاب
 

 القروض المملوكة من قبل مؤسسة خدمات التعليم العالي بوالية نيويورك  
 

لفهم   NYS HESCوليس متعثرة، اتصل بـ ( HESC)المملوكة لمؤسسة خدمات التعليم العالي في والية نيويورك   FFELبالنسبة لقروض  ▪
  .خياراتك

 

 :  غير المتعثر وتحتاج إلى مساعدة NYS HESC FFELإذا كنت تواجه مشكلة في سداد قرض 
 

 : بإحدى الطرق التالية  NYS HESCاتصل بـ 
 

 ؛ أو  hesc.ny.govعلى  نموذج الويبأرسل   ▪
 defaultprevention@hesc.ny.gov البريد اإللكتروني ▪

 

 < يُتبع
  

https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing
https://www.hesc.ny.gov/coronavirus/hesc-loans-webform
mailto:defaultprevention@hesc.ny.gov
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 غير المشمولة بإيقاف الدفع المؤقت   Perkinsو FFELقروض 
 

قد تكون قادًرا على  .  التي ال يغطيها إيقاف الدفع المؤقت، اتصل بمقدم خدمة القرض للطالب لفهم خياراتك Perkinsو FFELبالنسبة لقروض  ▪
قد  . في قرض موحد مباشر مؤهل لإلعفاء؛ ومع ذلك، سيؤثر الدمج في سعر الفائدة طويل المدى ومبلغ السداد اإلجمالي( القروض)دمج القرض  

 . أيًضا يكون التأجيل واإلمهال خياًرا 
 

 القروض المملوكة للجهات الخاصة  
 

(.  COVID-19)يقدم بعض القائمين على شؤون قروض الطالب من القطاع الخاص تخفيفًا للمقترضين المتضررين من جائحة فيروس كورونا   ▪
 .  اتصل بالقائمين على شؤون قرضك لالستفسار عن خيارات السداد البديلة المتاحة

 
 جميع أصحاب قروض الطالب  

 
 : بغض النظر عن نوع المقرض الذي لديك، إليك أسئلة مهمة يجب طرحها

 

 إعادة السداد القائم على الدخل خطة هل قرضي مؤهل ل (IDR) ؟ 

  نعمب هل التأجيل أو اإلمهال متاحان لي؟ إذا كانت اإلجابة: 

o  فما مدة كال الخيارين؟ 

o  الخيارين؟ما هي اآلثار المترتبة على كال 

  نعمب هل هناك رسوم مرتبطة بالتخفيف الذي يقدمه القائمون على شؤون القرض؟ إذا كانت اإلجابة: 

o  فهل يمكن اإلعفاء من الرسوم؟ 

 لوكاالت االئتمان؟  ةسلبي  تقديم تقارير هل سيؤدي أي تخفيف أحصل عليه إلى 

 

 الموارد والمساعدة المجانية

 

  لإلعانة الطالبية الفيدراليةاألسئلة الشائعة أو انقر على  studentaid.govبادر بزيارة  (األمريكية   EDجزء من إدارة )اإلعانة الطالبية الفيدرالية 

 . للحصول على معلومات حول اإلمهال وفيروس كورونا

 

أو انقر   protectborrowers.orgبادر بزيارة : ( Student Borrower Protection Center, SBPC) مركز حماية المقترضين الطالب 

 أثناء جائحة فيروس كورونا للمقترضين SBPCموارد معلومات على 

 

األسئلة الشائعة حول برنامج منحة اإلغاثة في   أو انقر على cuny.edu تفضل بزيارة: صندوق اإلغاثة الطارئة التابع لمستشار جامعة مدينة نيويورك

 حاالت الطوارئ التابع لمستشار جامعة مدينة نيويورك 

 

 "  Financial Counseling" وقل عبارة 311أو اتصل بالرقم  التحدد موعدً  nyc.gov/TalkMoneyبزيارة  قم : استشارات مالية مجانية

 (. استشارة مالية)

 

بزيارة   قم:  ( Department of Consumer and Worker Protection, DCWP)إدارة حماية المستهلك والعامل في مدينة نيويورك  

nyc.gov/studentloans 
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