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 ניתן למצוא באתר גם שעות ייעוץ לשירותים גלובליים
 ותכניות גלובליות. 

בקרו באתר שלנו
nyu.edu/studentlink

 חיי הסטודנט באוניברסיטת ניו-יורק

מרכז לחינוך 
ותוכניות רב תרבותיות 
nyu.edu/cmep

212.998.4343

מרכז חיי הסטודנט
nyu.edu/student-life

212.998.4411

שירותי הסעדה
nyu.edu/dining
212.998.4988

חיים רוחניים גלובליים
nyu.edu/spiritual-life

212.998.4959

LGBTQ מרכז לסטודנט
nyu.edu/lgbtq
212.998.4424

מרכז מוזס 
לסטודנטים עם מוגבלויות 

nyu.edu/csd
212.998.4980

שירותי דיור 
והחיים במעונות
nyu.edu/living
212.998.4600

מרכז בריאות לסטודנט
nyu.edu/shc
212.443.1000

מרכז וסרמן 
לפיתוח קריירה

nyu.edu/careerdevelopment
212.998.4730

שירותים לסטודנט, בצורה מופשטת

הישארו בקשר 
@NYUStudentLink

 שלוש דרכים לעמוד בתור 

כדי לדבר עם יועץ 
 מסרון

במייל
פנים אל פנים

 

 nyu.edu/studentlink גלשו אל
לקבלת הנחיות

  צוות StudentLink שמח לעזור לסטודנטים בספרדית, סינית

 )מנדרינית וקנטונזית(, הינדו, פורטוגזית, קוריאנית, צרפתית 

וגרמנית



ברוכים הבאים 
SLC למרכז

SLC הוא הגישה לשירותי אדמיניסטרציה לסטודנטים באוניברסיטת 

ניו-יורק אנו מפקחים על נושאים הקשורים למשרדי הגזבר, סיוע 
כלכלי, רשם, תכניות גלובליות ושירותים גלובליים. חברי הצוות 

המקצוענים שלנו מאומנים לדון במספר רב של נושאים ולענות על 
שאלות רבות במפגש יחיד פנים-אל-פנים 

קבלת סיוע כלכלי
איך אני פונה בבקשה לקבלת סיוע כלכלי? 

הגשת בקשה לסיוע כלכלי מתחילה בהשלמת כל הבקשות הנדרשות 
)פרופיל FAFSA/CSS( עד תאריך היעד המתאים. כל הסטודנטים 

החדשים לתואר ראשון חייבים למסור את פרופיל CSS כדי להיות 
מועמדים למלגה באוניברסיטת ניו-יורק. אזרחי ארה"ב ופונים 

מתאימים שאינם אזרחים נדרשים להשלים FAFSA מדי שנה כדי 
לקבל סיוע ממשלתי. 

תאריכי היעד משתנים בהתאם לסוג הקבלה שאתם פונים אליו. 
אי-עמידה בתאריך יעד מועדף יכולה לגרום לאובדן הזכאות למשך 
כל ארבעת השנים. אנא גלשו לאתר nyu.edu/studentlink לפרטים 

נוספים. 

סטודנטים בוגרים צריכים להתייעץ עם המחלקה והפקולטה בקשר 
לבקשות הנדרשות לסיוע כלכלי ותאריכי היעד שלהן

האם אני זכאי לסיוע כלכלי?

סטודנטים יכולים להיות זכאים לסיוע כלכלי בהתאם למספר גורמים, 
כגון צרכים כלכליים, עמידה בתאריכי היעד של הפנייה ומעמד הגירה. 

סטודנטים יכולים לבקש סיוע אחר שאינו מבוסס על אוניברסיטת 
ניו-יורק מארגונים מחוץ לאוניברסיטה. 

 ?)COA( מהי עלות הנוכחות

כל הסטודנטים יקבלו עלות נוכחות מוערכת המציינת את סה"כ גבול 
הסיוע הכלכלי שהם יכולים לקבל כל שנה אקדמאית. COA אינו אותו 

חשבון חיוב ממשי.

הכנה לרישום
איך אני נרשם לשיעורים?  

סטודנטים צריכים להיכנס למרכז אלברט לסטודנט כדי לראות את 
קטלוג הקורסים וכדי להירשם לשיעורים. לפני ההרשמה, לסטודנטים 

ניתן תאריך הרשמה מיוחד ובדרך כלל הם נדרשים לדבר עם יועץ 
אקדמאי. 

מה קורה אם אני רוצה לבצע שינויים במערכת שלי?

קיימת תקופת מחיקה/הוספה בתחילת כל סמסטר שבה סטודנטים 
יכולים לבצע שינויים ברישום שלהם. שינויים ברישום יכולים להשפיע 

על הזכאות לסיוע כלכלי, החיובים המופיעים בחשבון של הסטודנט 
ואפילו על מעמד הוויזה של הסטודנט. אחרי תקופת המחיקה/הוספה, 

הסטודנטים יקבלו ציון "W" לכל הקורסים שנמחקו. סטודנטים 
צריכים לפנות אל היועץ האקדמאי שלהם כדי לדון בכל שינויים 
שהם ברישומם שלהם. סטודנטים בינלאומיים הרוצים להירשם 

לפחות מתקופה מלאה חייבים לפנות אל OGS אנא עיינו בלוח השנה 
האקדמאית של אוניברסיטת ניו-יורק כדי לראות את כל תאריכי היעד 

המתייחסים למחיקה/הוספה בכל סמסטר .

הבנת החשבון שלכם
איפה החשבון שלי ? 

סטודנטים יכולים להיכנס למרכז אלברט ולגשת אל החשבון שלהם 
באמצעות פורטל eSuite החשבונות מופקים מדי סמסטר והחיובים 

המופיעים בחשבון הסטודנט יכולים לכלול עלויות ושכר לימוד, 
ביטוח, דיור וכד' 

איך אני משלם את החשבון שלי?

סטודנטים יכולים לבקר גם ב-SLC כדי לבצע תשלומים בעצמם 
)מזומן, המחאה, העברה בנקאית( תשלום בהמחאה אלקטרונית 

יכולה להתבצע באמצעות eSuite לאוניברסיטת ניו-יורק יש תכניות 
תשלום מקוונות, כגון תכנית תשלומים דחויים ותכנית תשלום 

שכר לימוד המופעלות בידי HigherOne . לפרטים בקשר לתכניות 
תשלום אלה ואיך להירשם, אנא גלשו אל nyu.edu/bursar סטודנטים 

בינלאומיים יכולים להשתמש ב- Flywire או WUBS כדי לבצע העברה 
בנקאית סטודנטים בעלי תמיכה מגוף שלישי יכולים להגיש התחייבות 

 SLC -כלכלית או אישור כלכלי מהארגון למשרד השלם ב

?SLC -מה עוד יש ב
אנחנו מציעים מגוון שירותים אישיים לחברי הקהילה של 

אוניברסיטת ניו-יורק. 
•  שירותי תצלום דרכון – 2 תמונות דרכון בסגנון ארה"ב בעבור 

10$ אנא גלשו ל- nyu.edu/studentlink לקבלת הוראות 

לתשלום.
שירותי נוטריון ציבורי  •

ועדכון מידע אישי במרכז אלברט   •

מי יכול לגשת למידע בתיק שלי?

סטודנטים יכולים לתת אישור לגוף שלישי לדון בתיק שלהם ולהעלות 
 FERPA מסמכים בשמם. סטודנטים חייבים להגיש בקשה לכתב ויתור

כולל הנחיות מדויקות ושם )שמות( האיש )אנשים(. אפשר למצוא 
SLC -מקוון וב FERPA טופס

סטודנטים יכולים גם להוסיף משתמשים מאושרים כדי לגשת לחשבון 
שלהם באמצעות eSuite לאחר שקיבלת אישור כמשתמש בחשבון, 
באפשרותך להיכנס כדי לבצע תשלומים, לסקור את הצהרות החיוב 

ולגשת למסמכי מיסוי.

איך אני משיג מסמכים הקשורים לתיק הסטודנט שלי?

חלק מהרישומים נמצאים ב- SLC סטודנטים ובוגרים יכולים להשיג 
העתקים רשמיים של התעתיק האקדמי שלהם, הוכחת רישום, מכתבי 

אישור תואר, הצהרות חיוב ומכתבי הענקת סיוע כלכלי. ניתן להשיג 
מסמכי הגירה ותעודות ב- SLC. סטודנטים יקבלו אימייל המציין מתי 

המסמכים יהיו זמינים ובאיזה מקום 

?OGS איך אני יכול להיפגש עם יועץ

יועצים ממשרד השירותים הגלובלי )OGS( זמינים להיפגש עם 
סטודנטים כדי לדון במעמד ההגירה והמסמכים שלהם במהלך שעות 

הייעוץ שלהם מידע נוסף בהקשר לשעות ייעוץ OGS נמצא באתר 

גלשו אלינו!
nyu.edu/studentlink


