נטלײער ביל פֿון רעכט
ַ
סטוענט-הלוואה אָ
נטלײערס אין שטאַ ט ניו יאָ רק האָ בן רעכט צו:
ַ
אַ לע סטוענט-הלוואה אָ
 .1פּרטימדיקע פֿינאַ נציעלע הילף סטיפּענדיע בריװן פֿון שולן אין ניו יאָ רק.
אײער הלוואה.
 .2קלאָ רע ,פּינטלעכע און פֿולשטענדיקע אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן די תּנאָ ים פֿון ַ
מעגלעכקײטן ,װאָ ס זענען בנמצא.
ַ
 .3אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אַ בי װעלכע הלוואה-צוריקצאָ ל פּלאַ נען און
מעגלעכקײטן ,װאָ ס זענען בנמצא.
ַ
אויסשרײב ,מחילה און אַ נולירונג
ַ
 .4אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אַ בי װעלכע
אײער חשבון אין אופנים ,וואָ ס זענען די סאַ מע גוטטויִקע פֿאַ ר
אײנצאָ לן זאָ ל מען פֿאַ ררעכן צו ַ
 .5אַ ז הלוואה ַ
אײך.
ַ
אײך.
 .6קענערע קונים-באַ דינונגע-פֿאָ רשטייערס ,וועלכע באַ גײען זיך מיט דרך-ארץ און מיט יושר צו ַ
נלײן.
 .7פּרטימדיקע געשיכטעס פֿון הלוואה-חשבוות ,וואָ ס זענען גרינגערהײט און זיכער צוטריטלעך אָ ַ
נײער פֿירמע.
אײער הלוואה איז באַ דינט דורך אַ ַ
איבערװײזן אויב ַ
ַ
 .8גלאַ טיקע
 .9פּינקטלעכע צאָ לונג-געשיכטע באַ ריכט צו קרעדיט-אַ גענטורן.
אײער באַ דינער.
 .10אָ פּרופֿן אויף טענות ,װעלכע איר לײגט פֿאָ ר צו ַ
 .1פּרטימדיקע פֿינאַ נציעלע הילף סטיפּענדיע בריװן פֿון שולן אין ניו יאָ רק.
אײך
אויב איר דערלאנגט אַ פּליקאַ ציע פֿאַ ר פֿינאַ נציעלער הילף כּדי צו גײן אין שול אין ניו יאָ רק ,מוזן די שולן פֿאַ ר ַ
אײער משפּחה און איר זאָ לן
גלײכפֿאָ רמיקן אינפֿאָ רמאַ ציע בלאַ ט װעגן פֿינאַ נציעלע הילף סטיפּענדיעס  ,אַ זוי אַ ז ַ
שיקן אַ ַ
מעגלעכקײט גרינגערהײט צו פֿאַ רשטיין די קאָ סטן פֿון אַ בילדונג ,צו מאַ כן אינפֿאָ רמירטע פֿינאַ נציעלע
ַ
האָ בן די
רגלײכן די פֿאָ רשלאָ גן פֿון פֿינאַ נציעלער הילף פֿון פֿאַ רשידענע שולן .די פֿינאַ נציעלע הילף
ַ
באַ שלוסן און צו פֿאַ
זײן פֿאַ ר דעם קומענדיק
בײ ַ
רײננעמען געװיסע אינפֿאָ רמאַ ציע ,אַ זאַ ווי די גאַ נצע קאָ סטן פֿון ַ
סטיפּענדיע בריװן מוזן אַ ַ
זײן פֿאַ ר די קומענדיקע יאָ רן ,װעלכע זענען פֿאַ רלאַ נגט כּדי צו קריגן אַ דיפּלאָ ם ,די
בײ ַ
יאָ ר ,אָ פּשאַ צטע קאָ סטן פֿון פֿון ַ
גאַ נצע סומע פֿון סטיפּענדיעס און שטודירגעלטן ,פֿאַ ראויסגעזאָ טע הלװאה סומעס און דער גראַ דוירונג-ניװאָ פֿון דער
שול ,הלװאה נישט-צאָ לונג ניװאָ  ,און דורכשניטלעכן קורס פֿון סטודענט-חוב.
אײער הלוואה.
 .2קלאָ רע ,פּינטלעכע און פֿולשטענדיקע אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן די תּנאָ ים פֿון ַ
אײערע
סטודענט-הלוואה באַ דינערס זאָ לן נישט פֿאָ רקרימען אָ דער אויסלאָ זן קיין אינפֿאָ רמאַ ציע ,װאָ ס איז שייך צו ַ
רײנגערעכנט די תּנאים אָ דער באַ דינגונגען ,דער קיום אָ דער די סומע פֿון קאָ סטן אָ דער צאָ לונגען ,און אַ בי
הלוואות ,אַ ַ
װעלכע פּאָ ליטיקן ,װעלכע זענען שייך צו מיטחתום-אַ רויסלאָ זן.
מעגלעכקײטן ,װעלכע זענען בנמצא.
ַ
 .3אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אַ בי װעלכע הלוואה-צוריקצאָ ל פּלאַ נען און
אײך אינפֿאָ רמירן װעגן אלע און אַ בי װעלכע הלוואה-צוריקצאָ ל פּלאַ נען ,צו
סטודענט-הלוואה באַ דינערס זאָ לן מוזן ַ
וועבזײטל ,דורך פֿאַ רזיכערן אַ ז זייערע
ַ
וועלכע זענט איר ראָ וי דורך פּראָ מינענט שטעלן אינפֿאָ רמאַ ציע אויף זייער
קונים-באַ דינונגע-פֿאָ רשטייערס זענען גענוגיק אויסטרענירט ,און דורך ארויסשיקן יערלעכע אינפארמאציע-מעלדונגען.
מעגלעכקײטן ,װעלכע זענען
ַ
אויסשרײב ,מחילה און אַ נולירונג
ַ
 .4אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אַ בי װעלכע
בנמצא.
אויסשרײב ,מחילה און אַ נולירונג
ַ
אײך אינפֿאָ רמירן װעגן אלע און אַ בי װעלכע
סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן ַ
וועבזײטל ,דורך פֿאַ רזיכערן
ַ
פּראָ גראַ מען ,צו וועלכע זענט איר ראָ וי דורך פּראָ מינענט שטעלן אינפֿאָ רמאַ ציע אויף זייער
אַ ז זייערע קונים-באַ דינונגע-פֿאָ רשטייערס זענען גענוגיק אויסטרענירט ,און דורך ארויסשיקן יערלעכע אינפארמאציע-
מעלדונגען.
אײער חשבון אין אופנים ,וואָ ס זענען די סאַ מע גוטטויִ קע
אײנצאָ לן זאָ ל מען פֿאַ ררעכן צו ַ
 .5אַ ז הלוואה ַ
אײך.
פֿאַ ר ַ
אײער הלוואה-
כּדי צו פֿאַ רמינערן די קאָ סטן פֿאַ ר סטודענטן און זייערע משפחות ,אויב עס איז נישט ספּעציפֿיצירט אין ַ
אײך פֿרעגן ווי אַ זוי וואָ לט איר ,אַ ז מע זאָ ל פֿאַ ררעכענען אַ בי װעלכע ניט-
אָ פּמאַ ך ,סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן ַ
אײער חשבון .אויב
פּאַ סיקע צאָ לונגען  -וועלכע זענען גרעסער אָ דער ווייניקער ווי דער חודשלעכער צאָ לונג  -פֿאַ ר ַ
אײער
איר שטעלט ניט צו אַ ספּעציפֿישן אופן צו פֿאַ ררעכענען די צאָ לונג ,באַ דינערס מוזן פֿאַ ררעכענען די צאָ לונג אין ַ
בעסטן אינטערעס .דאָ ס הײסט ,צום בייַשפּיל ,פֿאַ ררעכענען איבערצאָ לונגען פֿאַ ר דער הלוואה מיט דער העכסטער
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ריבית ,כּדי צו פֿאַ רזיכערן ,אַ ז עס איז באַ צאָ לט ווי באַ לד ווי מעגלעך און פֿאַ ררעכענען אונטערצאָ לונגרען אין אַ ן אופן,
וואָ ס מינימיזירט פֿאַ רשפּעטיק-געלט און נעגאַ טיווע קרעדיט באַ ריכטן.
אײך.
 .6קענערע קונים-באַ דינונגע-פֿאָ רשטייערס ,וועלכע באַ גײען זיך מיט דרך-ארץ און מיט יושר צו ַ
וועבזײטל װעגן אַ ן אָ ן-אָ פּצאָ ל נומער ,װאָ ס
ַ
סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן פּראָ מינענט שטעלן אַ מעלדונג אויף זייער
זײן
אײערע הלוואות מיט אַ לעבן קונים-פֿאָ רשטייער .די דאָ זיקע פֿאָ רשטייערס מוזן ַ
איר קענט רופֿן כּדי צו דיסקוטירן ַ
אויסשרײב,
ַ
אויסטרענירט און קענערע וועגן אַ בי װעלכע צוטריטלעכע הלוואה-צוריקצאָ ל פּלאַ נען אָ דער אַ בי װעלכע
מחילה און אַ נולירונג פּראָ גראַ מען .עס איז אַ חילול פֿון שטאַ ט ניו יאָ רק געזעץ פֿאַ ר אַ סטודענט-הלוואה באַ דינער אָ דער
זייער פֿאָ רשטייער צו אָ נטיילנעמען אין אַ בי װאָ סער אומלעגאַ לן ,פֿאָ רפֿירערישן  ,זידלערישן אָ דער באַ פֿאַ לערישן
אויפֿפֿיר ,אַ זאַ ווי פֿאָ רצוקרימען אָ דער אויסלאָ זן אַ בי װעלכע אָ פּציע צו וועלכע זענט איר ראָ וי ווי אַ באָ רגער אָ דער
זײן
טײערע צוריקצאָ ל פּלאַ נען ,ווי די דאָ זיקע ,צו װעלכע איר וואָ לט אַ נדערש ַ
אײך אָ צונפֿירן צו לענגערע און מער ַ
ַ
ראָ וידיק.
נלײן.
גרינגערהײט און זיכער צוטריטלעך אָ ַ
ַ
 .7פּרטימדיקע געשיכטעס פֿון הלוואה-חשבוות ,וואָ ס זענען
נלײן ,שטענדיק און אָ ן אָ פּצאָ ל אַ קלאָ רן און פֿולשטענדיקן גאַ נג
סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן שטעלן צוטריטלעך אָ ַ
שרײבט יעדער פֿון
ַ
זײן כּולל אַ באַ ריכט ,װאָ ס באַ
אײעריע הלוואות .די רעקאָ רדן מוזן ַ
פֿון רעקאָ רדן פֿון יעדער פֿון ַ
אײעריע סטודענט-הלוואות ,װאָ ס מע באַ דינט און דעם סטאַ טוס פֿון יעדער הלוואה ,ווי אויך די ריבית פֿון די הלוואות
ַ
און דעם איבעריקן בילאַ נץ.
נײער פֿירמע.
אײער הלוואה איז באַ דינט דורך אַ ַ
איבערװײזן אויב ַ
ַ
 .8גלאַ טיקע
אײער סטודענט-הלוואה איז אַ ריבערגעפֿירט מחמת אַ בי װאָ סער סיבה פֿון איין סטודענט-הלוואה באַ דינער צו אַ ן
אויב ַ
רײנגערעכנט
טײטיקע דאָ קומענטן זענען ריכטיק אַ ריבערגעפֿירט ,אַ ַ
אַ נדערן ,די באַ דינערס מוזן פֿאַ רזיכערן ,אַ ז אַ לע באַ ַ
קאָ פּיעס פֿון דעם שטר-חוב פֿון דער הלוואה ,אַ פּלאַ ן פֿון געמאַ כטע צאָ לונג און אַ לע רעקאָ רדן פֿון קאָ מוניקאַ ציע מיט
זײן ממשיך פֿאָ רצושלאָ גן בענעפֿיטן ,וועלכע
נײע סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן אָ נערקענען און ַ
אײך .אין צוגאָ בַ ,
ַ
רײנגערעכנט בענעפֿיטן וואָ ס ,וועלכע זענען צוטריטלעך
אײך ,אַ ַ
פֿריערדיקע באַ דינערס האָ בן געמאַ כט צוטריטלעך פֿאַ ר ַ
אײך צושטעלן
געמאַ כט ,אָ בער צו װעלכע איר זענ נישט געװאָ רן ראָ וידיק .לסוף סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן פֿאַ ר ַ
אײער הלוואה און מוזן פֿאַ רענדיקן דעם
אַ מעלדונג פֿון אַ בי װאָ סער פֿאַ רקויף ,אַ סיגנירונג אָ דער אַ ריבערפֿיר פֿון ַ
פֿאַ רקויף ,אַ סיגנירונג אָ דער אַ ריבערפֿיר צו מינדסטן זיבן טעג איידער די קומענדיקע צאָ לונג איז פֿעליק.
 .9פּינקטלעכע צאָ לונג-געשיכטע באַ ריכט צו קרעדיט-אַ גענטורן.
אײער צאָ לונג-פעולה צו קרעדיט-
סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן באַ ריכטן בלויז פּינטלעכע אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן ַ
אַ גענטורן.
אײער באַ דינער.
 .10אָ פּרופֿן אויף טענות ,װעלכע איר לײגט פֿאָ ר צו ַ
סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן ענטפֿערן אויף אַ בי װאָ סער טענה ,װאָ ס איר ,אַ מיטחתמענער ,אָ דער אַ ן אויטאָ ריזירטן
פֿאָ רשטייער דערלאַ נגט .סטודענט-הלוואה באַ דינערס מוזן דערקענען ,אַ ז זיי האָ בן באַ קומען די טענה ,און דערנאָ ך מוזן
צײט .איר קענט אויך דערלאַ נגען אַ טענה צו דער
אויספֿאָ רשן און פֿאַ רריכטן אַ בי װאָ סער טעות אין אַ באשטימטער ַ
שטאַ ט ניו יאָ רק אָ פּטיילונג פֿון פֿינאַ נציעלע באַ דינגונגען ,וואָ ס וועט פֿאַ רזיכערן ,אַ ז דער סטודענט-הלוואה באַ דינערס
צײט.
וועט אויספֿאָ רשן און ענטפֿערן אויף דער טענה צו דער ַ
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