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Your Child Support Payment Options 
 Method Service 

Provider 
Payment 
Fee 

Process Contact Notes 
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Credit 
Cards or 
Debit 
Cards 

NYC Child 
Support 
Customer Service 
Walk-In Center  

$0 Visit 151 West Broadway, 5th floor, New York, NY 10013. 
Mon.–Fri., 8:00 a.m.–7:00 p.m.  
Nearby subway stations include Chambers Street, for the 1, 2, 3, A, C, J, or Z 
trains and Brooklyn Bridge/City Hall Station, for the 4, 5, or 6. 

The child support specialists at 
151 West Broadway in 
Manhattan. 

You need photo ID to enter the 
building. Food and beverages 
cannot be brought into the 
offices. 

Cash MoneyGram $3.99 
(for each 
payment you 
make on each 
case)  

1. Find a MoneyGram location on moneygram.com/billpaylocations. There are 
more than 34,000 agents in the U.S. alone.  

2. Bring these with you: 
• Cash needed to make your child support payment plus the fee of $3.99 

• Your child support account number (New York Case Identifier) 
• Receive code: 14690 

3. Pay the amount and the fee at the cash counter. 

Phone: 800-926-9400 
 
Online Messages and Chat 
secure.moneygram.com/ 
contact-us  

Payments can only be accepted 
for one case at a time. 

B
y 

M
ai

l 

Personal 
Checks, 
Certified 
Checks, or 
Money 
Orders 

New York State 
Child Support 
Processing 
Center 

$0 Mail the payment to: 
NYS Child Support Processing Unit 
P.O. Box 15363 
Albany, NY 12212-5363 
Include a payment coupon, if available. Or include a piece of paper with your 
full name, the child support account number (New York Case Identifier), the 
county name, and the amount of the payment. 

Phone: 888-208-4485 
TTY (Hearing Impaired):  
866-875-9975 
Mon.– Fri., 8 a.m.–7 p.m. 
(Automated information 
available anytime) 

You can create an account or 
log into your existing account at 
childsupport.ny.gov and print a 
payment coupon for your case.  

O
n

lin
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Bank 
Account 
(Direct 
Payment) 

ExpertPay $0 in New York 
State (plus a 
one-time 
registration fee 
of $2.50) 

Register at www.expertpay.com/obligorapp and follow the directions online. 
 
Requires a FIPS code. To get this, you can call the New York State Child 
Support Helpline at 1-800-925-9400. 

Phone: 800-403-0879 
8 a.m.–5 p.m. (EST) 
Email: customer.service@ 
expertpay.com 

Can also be used by employers 
and payroll agents.  

Credit 
Cards or 
Debit 
Cards 

e-childsPay Varies by 
amount. See 
next column for 
details 

Register at https://www.e-childspay.com/ and follow directions. 
For payments of $0–$500, there is a fee of $14.95. 
For payments of more than $500, the fee is 2.95% of the payment. 

Phone: 888-392-3391  
8 a.m.–5 p.m. (EST)  
Email: customer.service@ 
echildspay.com 

You can also pay by phone. 
Your online payment history 
can also be viewed with your e-
childsPay account. 

Need help managing your finances? Get free financial counseling at the City’s Financial Empowerment Centers located in every borough. To make an appointment, call 311 today! 

IMPORTANT: Information current as of 6/6/17. All references to fees apply exclusively to payments made to New York State child support accounts using the parties named above and are subject to 
change. NYC OCSE is not responsible for the collection and/or imposition of fees or other charges associated with the use of any credit and/or debit card or other form of payment (e.g., check, money order) 
used to pay a New York State child support account. Electronic payments, particularly for first-time users, can take more than one business day to process. 
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 طفلكإعالة خيارات دفع 
 طريقة 

 الدفع
م  مالحظات االتصال معلومات اإلجراءات الدفع رسوم الخدمة مقدِّ

صًيا
خ
ش
ر 

ضو
ح
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 ائتمان بطاقات
 بطاقاتأو 

 خصم

NYC Child 
Support 

Customer Service 
Walk-In Center 

 West Broadway, 5th floor, New York, NY 10013. 151تفضل بزيارة    دوالر صفر 

 م 7:00 –ص  8:00من االثنين إلى الجمعة، 
، J، أو C، أو A، أو 3، أو 2، أو 1، للقطارات Chambers Streetتشمل محطات المترو القريبة:  

 .6، أو 5، أو 4للقطارات  Brooklyn Bridge/City Hall Station، وZأو 

 الطفل في إعالة  أخصائيو 
in West Broadway 151 

Manhattan. 

ستحتاج إلى بطاقة هوية تحمل صورتك 
للتمكن من دخول المبنى. وال ُيسمح 

 بإحضار طعام ومشروبات إلى المكاتب.

 دوالرات  MoneyGram 3.99 نقًدا

)لكل عملية دفع تقوم 
 بها عن كل حالة(

من خالل الرابط:  MoneyGram. يمكنك العثور على أحد مواقع 1 

.moneygram.com/billpaylocations  عميل في الواليات المتحدة  34000يوجد أكثر من

 وحدها.
 . أحضر ما يلي معك:2 

 دوالرات  3.99المبلغ النقدي المطلوب لدفع إعانة طفلك باإلضافة إلى الرسم البالغ  •

 (New York Case Identifier)ك طفلإعالة  رقم حساب  •
 14690رمز االستالم:  •

 . ادفع المبلغ والرسم عند الخزينة. 3

 9400-926-800 :الهاتف رقم
 

 عبر والمحادثة المراسلة يمكن 
 :الرابط خالل من اإلنترنت

secure.moneygram.com/ 
 us-contact 

ال يمكن قبول الدفعات إال عن حالة  
 واحدة في كل مرة.

ق 
ري

ط
ن 

ع
ريد

الب
 شيكات 

 شخصية
  شيكاتأو 

 أو معتمدة
 مالية حواالت

New York State 
Child Support 

Processing 
Center 

 :البريد طريق عن  التالي العنوان إلى الدفعة أرِسل  دوالر صفر 
NYS Child Support Processing Unit 

P.O. Box 15363 
Albany, NY 12212-5363 

 أرفق قسيمة دفع، إذا تيسر ذلك. أو أرفق ورقة مكتوب عليها اسمك بالكامل ورقم حساب
 .والدفعة المقاطعة واسم (New York Case Identifier) الطفلإعالة 

 4485-208-888 :الهاتف رقم
  (:السمع لضعاف) النصي الهاتف جهاز

866-875-9975 
 م 7 –ص  8االثنين إلى الجمعة، من 

)المعلومات المؤتمتة متوفرة في أي 
 وقت(

يمكنك إنشاء حساب أو تسجيل الدخول 
إلى حسابك الحالي على 

childsupport.ny.gov  وطباعة قسيمة

 دفع خاصة بحالتك.

ت
رن

إلنت
ر ا

عب
 

  حساب
 دفع) مصرفي
 (مباشر

ExpertPay   في  دوالر صفر
والية نيويورك 

)باإلضافة إلى رسم 
تسجيل ُيحتسب لمرة 

 2.50واحدة قدره 

 دوالر(

واتبع اإلرشادات المتوفرة  www.expertpay.com/obligorappعلى الرابط:  سّجل االشتراك

 عبر اإلنترنت.
 

للحصول على هذا الرمز، يمكنك االتصال بالخط الساخن إلعانة الطفل في والية  FIPS.يتطلب رمز 

 9400-925-800-1 على الرقم  (New York State Child Support Helpline) نيويورك

 0879-403-800 :الهاتف رقم
 م )التوقيت الشرقي القياسي( 5 –ص  8

البريد 
 @customer.service:اإللكتروني

expertpay.com 

ُيمكن أيًضا ألصحاب العمل ووكالء  
 صرف الرواتب استخدامه.

 بطاقات 
أو  ائتمان
 خصم بطاقات

e-childsPay المبلغ حسب يختلف 
. راجع دفعه المطلوب

العمود التالي لمعرفة 
 التفاصيل

 واتبع اإلرشادات. childspay.com/-https://www.eعلى الموقع  االشتراكسّجل 
 دوالًرا. 14.95، تبلغ قيمة الرسم دوالر 500و 0 عندما تتراوح الدفعات بين

 % من الدفعة.2.95، تبلغ قيمة الرسم دوالر 500 عن عندما تزيد الدفعات

 3391-392-888 :الهاتف رقم
 م )التوقيت الشرقي القياسي( 5 –ص  8
 :اإللكتروني البريد 

customer.service@ 
echildspay.com 

الهاتف. عن طريق  يمكنك أيًضا الدفع  
يمكنك أيًضا استعراض سجل الدفع 

ق حسابك اإللكتروني الخاص بك عن طري
 e-childsPay.في 

 !اليوم 311 الرقم على اتصلالموجودة في كل حي. لحجز موعد،  (City Financial Empowerment Centers) في مراكز التمكين المالي بالمدينة مجانية مالية استشارة هل تحتاج إلى مساعدة في إدارة شؤونك المالية؟ احصل على

 الطفل في والية نيويورك من خالل الجهات المذكورة أعاله، وتخضع للتغيير. ُيَعد مكتب إنفاذ إعانة الطفل في مدينة نيويورك إعالة  . تنطبق كل اإلشارات إلى الرسوم حصرًيا على الدفعات التي ُتؤدى لحسابات 6/6/17 اعتباًرا من حديثة هذه المعلومات :مهم
(New York City Office of Child Enforcement, NYC OCSEيتم استخدامها ( غير مسؤول عن تحصيل و/أو فرض رسوم أو أعباء أخرى مرتبطة باستخدام أي بطاقة ائتمان و/أو بطاقة خصم أو طريقة أخرى من طرق الدفع )ك )الشيكات أو الحواالت المالية

 ترونية من المستخدم أكثر من يوم عمل واحد، وال سيما مستخدموها ألول مرة.طفل في والية نيويورك. يمكن أن تستغرق معالجة عمليات الدفع اإللكإعالة  للدفع لحساب 

https://moneygram.com/billpaylocations
https://secure.moneygram.com/contact-us
https://secure.moneygram.com/contact-us
http://www.childsupport.ny.gov/
http://www.expertpay.com/obligorapp
mailto:customer.service@expertpay.com
mailto:customer.service@expertpay.com
https://www.e-childspay.com/
mailto:customer.service@echildspay.com
mailto:customer.service@echildspay.com

