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 רעכט ֿפון ביל ָאנטלַײער  הלוואה-סטוענט
 

 צו:  רעכט  הָאבן יָארק ניו שטַאט אין  ָאנטלַײערס הלוואה-סטוענט ַאלע
 ּפרטימדיקע ֿפינַאנציעלע הילף סטיּפענדיע בריװן ֿפון שולן אין ניו יָארק.  .1
 ּתנָאים ֿפון אַײער הלוואה. קלָארע, ּפינטלעכע און ֿפולשטענדיקע אינֿפָארמַאציע וועגן די  .2
 צוריקצָאל ּפלַאנען און מעגלעכקַײטן, װָאס זענען בנמצא. -אינֿפָארמַאציע וועגן ַאבי װעלכע הלוואה .3
 אינֿפָארמַאציע וועגן ַאבי װעלכע אויסשרַײב, מחילה און ַאנולירונג מעגלעכקַײטן, װָאס זענען בנמצא.  .4
ֿפַאררעכן צו אַײער חשבון אין אופנים, ווָאס זענען די סַאמע גוטטוִיקע ֿפַאר ַאז הלוואה אַײנצָאלן זָאל מען  .5

 אַײך.
 ארץ און מיט יושר צו אַײך.-ֿפָארשטייערס, וועלכע בַאגײען זיך מיט דרך- בַאדינונגע- קענערע קונים .6
 און זיכער צוטריטלעך ָאנלַײן. טחשבוות, ווָאס זענען גרינגערהײ-ּפרטימדיקע געשיכטעס ֿפון הלוואה .7
 גלַאטיקע איבערװַײזן אויב אַײער הלוואה איז בַאדינט דורך ַא נַײער ֿפירמע.  .8
 ַאגענטורן.-געשיכטע בַאריכט צו קרעדיט-ּפינקטלעכע צָאלונג .9

 ָאּפרוֿפן אויף טענות, װעלכע איר לײגט ֿפָאר צו אַײער בַאדינער.  .10
 

 נדיע בריװן ֿפון שולן אין ניו יָארק. ּפרטימדיקע ֿפינַאנציעלע הילף סטיּפע .1
אויב איר דערלאנגט ַאּפליקַאציע ֿפַאר ֿפינַאנציעלער הילף ּכדי צו גײן אין שול אין ניו יָארק, מוזן די שולן ֿפַאר אַײך  

ון איר זָאלן  שיקן ַא גלַײכֿפָארמיקן אינֿפָארמַאציע בלַאט װעגן ֿפינַאנציעלע הילף סטיּפענדיעס , ַאזוי ַאז אַײער משּפחה א
הָאבן די מעגלעכקַײט גרינגערהײט צו ֿפַארשטיין די קָאסטן ֿפון ַא בילדונג, צו מַאכן אינֿפָארמירטע ֿפינַאנציעלע 
בַאשלוסן און צו ֿפַארגלַײכן די ֿפָארשלָאגן ֿפון ֿפינַאנציעלער הילף ֿפון ֿפַארשידענע שולן. די ֿפינַאנציעלע הילף 

רַײננעמען געװיסע אינֿפָארמַאציע, ַאזַא ווי די גַאנצע קָאסטן ֿפון בַײזַײן ֿפַאר דעם קומענדיק  סטיּפענדיע בריװן  מוזן אַ 
יָאר, ָאּפשַאצטע קָאסטן ֿפון ֿפון בַײזַײן ֿפַאר די קומענדיקע יָארן, װעלכע זענען ֿפַארלַאנגט ּכדי צו קריגן ַא דיּפלָאם, די  

ניװָא ֿפון דער  -לטן, ֿפַאראויסגעזָאטע הלװאה סומעס און דער גרַאדוירונגגַאנצע סומע ֿפון סטיּפענדיעס און שטודירגע
 חוב. -צָאלונג ניװָא , און דורכשניטלעכן קורס ֿפון סטודענט-שול, הלװאה נישט

 קלָארע, ּפינטלעכע און ֿפולשטענדיקע אינֿפָארמַאציע וועגן די ּתנָאים ֿפון אַײער הלוואה.  .2
בַאדינערס זָאלן נישט ֿפָארקרימען ָאדער אויסלָאזן קיין אינֿפָארמַאציע, װָאס איז שייך צו אַײערע הלוואה -סטודענט

הלוואות, ַארַײנגערעכנט די ּתנאים ָאדער בַאדינגונגען, דער קיום ָאדער די סומע ֿפון קָאסטן ָאדער צָאלונגען, און ַאבי  
 רויסלָאזן.אַ - װעלכע ּפָאליטיקן, װעלכע זענען שייך צו מיטחתום

 צוריקצָאל ּפלַאנען און מעגלעכקַײטן, װעלכע זענען בנמצא. -אינֿפָארמַאציע וועגן ַאבי װעלכע הלוואה .3
צוריקצָאל ּפלַאנען, צו  -הלוואה בַאדינערס זָאלן מוזן אַײך אינֿפָארמירן װעגן אלע און ַאבי װעלכע הלוואה-סטודענט

ן אינֿפָארמַאציע אויף זייער וועבזַײטל, דורך ֿפַארזיכערן ַאז זייערע  וועלכע זענט איר רָאוי דורך ּפרָאמינענט שטעל
 מעלדונגען. -, און דורך ארויסשיקן יערלעכע אינפארמאציעאויסטרענירטֿפָארשטייערס זענען גענוגיק -בַאדינונגע-קונים
מעגלעכקַײטן, װעלכע זענען  אינֿפָארמַאציע וועגן ַאבי װעלכע אויסשרַײב, מחילה און ַאנולירונג  .4

 בנמצא. 
הלוואה בַאדינערס מוזן אַײך אינֿפָארמירן װעגן אלע און ַאבי װעלכע אויסשרַײב, מחילה און ַאנולירונג -סטודענט

ּפרָאגרַאמען, צו וועלכע זענט איר רָאוי דורך ּפרָאמינענט שטעלן אינֿפָארמַאציע אויף זייער וועבזַײטל, דורך ֿפַארזיכערן  
-, און דורך ארויסשיקן יערלעכע אינפארמאציעאויסטרענירטֿפָארשטייערס זענען גענוגיק -בַאדינונגע-זייערע קוניםַאז 

 מעלדונגען. 
ַאז הלוואה אַײנצָאלן זָאל מען ֿפַאררעכן צו אַײער חשבון אין אופנים, ווָאס זענען די סַאמע גוטטוִיקע  .5

 ֿפַאר אַײך.
-ּכדי צו ֿפַארמינערן די קָאסטן ֿפַאר סטודענטן און זייערע משפחות, אויב עס איז נישט סּפעציֿפיצירט אין אַײער הלוואה

- הלוואה בַאדינערס מוזן אַײך ֿפרעגן ווי ַאזוי ווָאלט איר, ַאז מע זָאל ֿפַאררעכענען ַאבי װעלכע ניט-ָאּפמַאך, סטודענט
ֿפַאר אַײער חשבון. אויב  -נען גרעסער ָאדער ווייניקער ווי דער חודשלעכער צָאלונג וועלכע זע -ּפַאסיקע צָאלונגען 

איר שטעלט ניט צו ַא סּפעציֿפישן אופן צו ֿפַאררעכענען די צָאלונג, בַאדינערס מוזן ֿפַאררעכענען די צָאלונג אין אַײער  
לונגען ֿפַאר דער הלוואה מיט דער העכסטער  בעסטן אינטערעס. דָאס הײסט, צום ביַישּפיל, ֿפַאררעכענען איבערצאָ 
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ריבית, ּכדי צו ֿפַארזיכערן, ַאז עס איז בַאצָאלט ווי בַאלד ווי מעגלעך און ֿפַאררעכענען אונטערצָאלונגרען אין ַאן אופן,  
 געלט און נעגַאטיווע קרעדיט בַאריכטן. -ווָאס מינימיזירט ֿפַארשּפעטיק

 ארץ און מיט יושר צו אַײך.-ייערס, וועלכע בַאגײען זיך מיט דרךֿפָארשט-בַאדינונגע-קענערע קונים .6
ָאּפצָאל נומער, װָאס -הלוואה בַאדינערס מוזן ּפרָאמינענט שטעלן ַא מעלדונג אויף זייער וועבזַײטל װעגן ַאן ָאן -סטודענט

דָאזיקע ֿפָארשטייערס מוזן זַײן  ֿפָארשטייער. די - איר קענט רוֿפן ּכדי צו דיסקוטירן אַײערע הלוואות מיט ַא לעבן קונים
צוריקצָאל ּפלַאנען ָאדער ַאבי װעלכע אויסשרַײב,  -אויסטרענירט און קענערע וועגן ַאבי װעלכע צוטריטלעכע הלוואה

הלוואה בַאדינער ָאדער  -מחילה און ַאנולירונג ּפרָאגרַאמען. עס איז ַא חילול ֿפון שטַאט ניו יָארק געזעץ ֿפַאר ַא סטודענט
ער ֿפָארשטייער צו ָאנטיילנעמען אין ַאבי װָאסער אומלעגַאלן, ֿפָארֿפירערישן , זידלערישן ָאדער בַאֿפַאלערישן זיי

אויֿפֿפיר, ַאזַא ווי ֿפָארצוקרימען ָאדער אויסלָאזן ַאבי װעלכע ָאּפציע צו וועלכע זענט איר רָאוי ווי ַא בָארגער ָאדער  
ַאנדערש זַײן   טַײערע צוריקצָאל ּפלַאנען, ווי די דָאזיקע, צו װעלכע איר ווָאלט אַײך ָאצונֿפירן צו לענגערע און מער

 רָאוידיק.
 חשבוות, ווָאס זענען גרינגערהַײט און זיכער צוטריטלעך ָאנלַײן.-ּפרטימדיקע געשיכטעס ֿפון הלוואה .7

ָאל ַא קלָארן און ֿפולשטענדיקן גַאנג  הלוואה בַאדינערס מוזן שטעלן צוטריטלעך ָאנלַײן, שטענדיק און ָאן ָאּפצ-סטודענט
ֿפון רעקָארדן ֿפון יעדער ֿפון אַײעריע הלוואות. די רעקָארדן מוזן זַײן ּכולל ַא בַאריכט, װָאס בַאשרַײבט יעדער ֿפון  

אות הלוואות, װָאס מע בַאדינט און דעם סטַאטוס ֿפון יעדער הלוואה, ווי אויך די ריבית ֿפון די הלוו-אַײעריע סטודענט
 און דעם איבעריקן בילַאנץ. 

 גלַאטיקע איבערװַײזן אויב אַײער הלוואה איז בַאדינט דורך ַא נַײער ֿפירמע. .8
הלוואה בַאדינער צו ַאן -הלוואה איז ַאריבערגעֿפירט מחמת ַאבי װָאסער סיבה ֿפון איין סטודענט-אויב אַײער סטודענט

ֿפַארזיכערן, ַאז ַאלע בַאטַײטיקע דָאקומענטן זענען ריכטיק ַאריבערגעֿפירט, ַארַײנגערעכנט  ַאנדערן, די בַאדינערס מוזן  
חוב ֿפון דער הלוואה, ַא ּפלַאן ֿפון געמַאכטע צָאלונג און ַאלע רעקָארדן ֿפון קָאמוניקַאציע מיט -קָאּפיעס ֿפון דעם שטר

ָאנערקענען און זַײן ממשיך ֿפָארצושלָאגן בענעֿפיטן, וועלכע הלוואה בַאדינערס מוזן -אַײך. אין צוגָאב, נַײע סטודענט
ֿפריערדיקע בַאדינערס הָאבן געמַאכט צוטריטלעך ֿפַאר אַײך, ַארַײנגערעכנט בענעֿפיטן ווָאס, וועלכע זענען צוטריטלעך 

זן ֿפַאר אַײך צושטעלן הלוואה בַאדינערס מו-געמַאכט, ָאבער צו װעלכע איר זענ נישט געװָארן רָאוידיק. לסוף סטודענט
ַא מעלדונג ֿפון ַאבי װָאסער ֿפַארקויף, ַאסיגנירונג ָאדער ַאריבערֿפיר ֿפון אַײער הלוואה און מוזן ֿפַארענדיקן דעם  

 ֿפַארקויף, ַאסיגנירונג ָאדער ַאריבערֿפיר צו מינדסטן זיבן טעג איידער די קומענדיקע צָאלונג איז ֿפעליק. 
 ַאגענטורן. -שיכטע בַאריכט צו קרעדיטגע-ּפינקטלעכע צָאלונג .9

-פעולה צו קרעדיט-הלוואה בַאדינערס מוזן בַאריכטן בלויז ּפינטלעכע אינֿפָארמַאציע וועגן אַײער צָאלונג-סטודענט
 ַאגענטורן.

 ָאּפרוֿפן אויף טענות, װעלכע איר לײגט ֿפָאר צו אַײער בַאדינער.  .10
ף ַאבי װָאסער טענה, װָאס איר, ַא מיטחתמענער, ָאדער ַאן אויטָאריזירטן הלוואה בַאדינערס מוזן ענטֿפערן אוי-סטודענט

הלוואה בַאדינערס מוזן דערקענען, ַאז זיי הָאבן בַאקומען די טענה, און דערנָאך מוזן  -ֿפָארשטייער דערלַאנגט. סטודענט
אויך דערלַאנגען ַא טענה צו דער   אויסֿפָארשן און ֿפַארריכטן ַאבי װָאסער טעות אין ַא באשטימטער צַײט. איר קענט

הלוואה בַאדינערס  -שטַאט ניו יָארק ָאּפטיילונג ֿפון ֿפינַאנציעלע בַאדינגונגען, ווָאס וועט ֿפַארזיכערן, ַאז דער סטודענט
 וועט אויסֿפָארשן און ענטֿפערן אויף דער טענה צו דער צַײט. 
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