
 

قبل ان تتورط فى ديون او تدفع أموال لكى تتلحق فى مدرسة او 
نصائح مهمة لحماية  ١٠برامج تدريبية فقم اوال بأداء واجبك ، هنا 

 اموالك الخاصة
 
 
او االتصال ب  NYC.gov متاح قوم بزيارة موقعالمجانى و منخفض التكاليف  التعليم و التدريب -١

و يمكنك . و اسأل عن التعليم المجانى او المخفض للكبار و أيضًا امكانية الحصول على تدريب مهنى  ٣١١
والمكتبات العامة ، المنظمات ) CUNY( حضور فصول دراسية فى وزارة التربية و التعليم جامعة نيويورك 

 المجتمعية ، ومراآز 
 القوى العاملة و اآثر من ذلك 

 
 
 اذا آانت المدرسة او البرنامج التدريبى يبدو جيدا فهو آذلك -٢
 
 
البحث و انظر الى مدارس عدة قبل اتخاذ القرار الذى هو حق لك ، اسأل عن قم بالبحث و البحث و  -٣

الذى سوف  الرصيد الدراسى اذا آان معلومات عن اعداد الخريجين ، معدالت ديون لقروض الطالب ، اما
قله الى مدرسة اخرى ، اذهب الى الفصول الدراسية و اطلب ان تتحدث الى الطالب تحصل عليه يمكن ن

وإقرا تعليقات الطالب الحققيين فى دليل  NYC.govالسابقين الذين أنهوا دراسة البرنامج ، قوم بزيارة موقع 
مة اصحاب االعمال الذين قاموا بتعيين الخريجين و قوم التدريب الخاص بمدينة نيويورك ، اسأل عن قائ

باالتصال بهذه االعمال لسؤالهم عن رايهم فى المدرسة و أيضًا يجب عليك البحث فى مجال اهتمامك حتى 
 تتاآد من انه حقا مناسب و هناك احتمال توافر فرص العمل و النمو 

 
 
مل بطريقة غير شرعية فإذا التحقت بأحد ، هناك بعض المدارس تعتجنب المدارس الغير مرخصة  -٤

المدارس الغير مرخصة ال يمكنك أخذ االمتحانات التى تجعلك مرخصا فى العديد من المجاالت مثل التمريض ، 
او رقم ) ٢١٢( ٣٦٤ -٤٧٦٠او االتصال ب قسم التعليم بوالية نيويورك على رقم  NYC.govيمكنك زيارة موقع 

للتأآد من ان المدرسة التجارية او المهنية مرخصة و حتى فى حالة اذا آانت المدرسة ) ٥١٨(٤٧٤ -٤٩٦٩
يمكنهم . مرخصة قد تكون ال تعمل بشكل جيد لذلك يجب عليك عمل األبحاث الالزمة قبل اتخاذ القرار 

 . لتقديم اى شكوى ان اى مدرسة غير مرخصة  NYC.govو زيارة موقع ا ٣١١االتصال ب 
 
 
ان تفهم ال توقع بالموافقة على البرنامج فى اليوم الذى تقوم فيه بزيارة المدرسة عليك  -٥
خذ الوقت الكاف و ابحث عن المدرسة ! سيتكلف البرنامج و طريقة الدفع و ال تتخذ اى قرار هام سريع مآ

 . لمعرفة المزيد عن المدارس و البرامج  NYC.govموقع .المناسبة و قوم بزيارة دليل التدريب على 
 

 



 

 

 
في حالة اذا قامت المدرسة بالضغط عليك للتوقيع على عقدأو  .يدأال توقع أي شيء قبل ان تفهمة ج-٦

فلديك الحق ان تعود الى المنزل باالوراق الهامة وتقوم بقراءتها بعناية اآثر وتقوم , اتفاق على الفور،ال تفعل ذلك 
 مع االشخاص لموثوقونا . بمراجعتها

 

البد ان تصف السياسة آيف يمكنك استعاضة .  اسأل عن السياسة المكتوبة إللغاء الرسوم الدراسية-٧
اى من المبالغ المدفوعة فى حالة إاللغاء أوالسحب ولكن فى حالة التسجيل يكون من الصعب استعاضة المبالغ 

 المدفعومة مرة اخرى

 

. تقوم بعض المدارس بفرض رسوم بعشرات اإلالف من الدوالرات. آن حذرًا فى اخذ آثير من الديون -٨
التي تكون متاحة ليست عبارة عن أموال مجانية ولكنهاعبارة عن قروض البد ان " المعونة المالية"ما تكون وغالبًا 

تقوم بأرجاعها وذلك بخالف الفوائد المفروضة عليها وهناك حد اقصى للقتراض وايضا تقوم القروض الغير مسددة 
الشروط وستكون قادرًا على إجراء  فى الوقت المناسب بتخفيض درجة االئتمان الخاصة بك تأآد من فهم

  1# تذآر أن التعليم و التدريب المجاني و منخفض التكلفة متوفر أيضًا انظر نصيحة  المدفوعات المستحقة عليك

 

، ال تضمن اى مدرسة امكانية الحصول على تجنب المدارس التى تضمن توفير فرص عمل بعد التخرج-٩
 فى اغلب االوقات ال تقوم المدارس التي تقوم بهذه األنواع من الوعود وظيفة عندما تنتهى من الدراسة بها، 

 بتوفير اى فرص للعمل

 

فى حالة التخالط بإحدى المدارس او برنامج تدريبي ولكن لم تحصل . لديك الحق في تقديم شكوى -١٠
 و عمل شكوى  nyc.govأو قم بزيارة  311على ما آنت وعدت به يمكنهم االتصال ب

 

 

 هل أنت في ديون بسبب المدرسة؟

للسؤال عن مرآز التمكين المالى لنيويورك حيث يمكنك الحصول على استشارات مالية  ٣١١قوم باالتصال ب 
  govnyc.محترفة مجانيةاو زيارة موقع 

 

 

 

 

 


