
FLY-991 (E-U) 

Your Child Support Payment Options 
 Method Service 

Provider 
Payment 
Fee 

Process Contact Notes 

In
 P

e
rs

o
n

 

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
e 

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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FLY-991 (E-U) 

 امداد اطفال کی ادائیگی کے آپ کے اختیارات
خدمت فراہم  طریقہ 

 کنندہ
ادائیگی کی 

 فیس
 نوٹس رابطہ کارروائی

ود
خ
ت 

ذا
ب

 

 زکریڈٹ کارڈ
 زڈیبٹ کارڈیا 

NYC Child 
Support 

Customer Service 
Walk-In Center 

$0 151 West Broadway, 5th floor, New York, NY 10013  پر جائیں۔کے پتے 
 بجے 7:00بجے تا شام  8:00پیر تا جمعہ ، صبح 

ٹرینوں کے  Zیا  Chambers Street ،1, 2, 3, A, C, Jہیں قریبی سب وے اسٹیشن میں شامل 

 کے لیے۔ 6یا  Brooklyn Bridge/City Hall Station ،4, 5لیے اور 

151 West Broadway in 
Manhattan  میں امداد اطفال سے

 خصوصیمتعلق ماہر 

عمارت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو 
درکار ہے۔ دفاتر میں غذا IDباتصویر 

اور مشروبات النے کی اجازت نہیں 
 ہے۔

منی گرام  نقد
(MoneyGram) 

$3.99 
ہر اس ادائیگی کے )

لیے جو آپ اس کیس 
  پر ادا کر تے ہیں(

1 .MoneyGram  کا مقامmoneygram.com/billpaylocations پر تالش کریں۔ اکیلے

U.S. سے زیادہ ایجنٹ ہیں۔34,000میں 
 یہ چیزیں اپنے ساتھ الئیں:. 2

 اد کرنے کے لیے درکار نقدیفیس  3.99$امداد اطفال والی اپنی ادائیگی کرنے نیز  •

 (New York Case Identifier)تہ نمبر اا اپنا کھامداد اطفال ک •
 14690کوڈ وصول کریں:  •

 کیش کاؤنٹر پر رقم اور فیس ادا کریں۔. 3

 9400-926-800فون: 
 

آن الئن پیغامات اور چیٹ 
secure.moneygram.com/ 

us-contact 

میں صرف ایک ادائیگیاں ایک وقت 
 کیس کے لیے قبول کی جا سکتی ہیں۔

ک
ڈا

ہ 
یع

ذر
ب

 

ذاتی چیکس، 
مصدقہ 
یا  چیکس،

 منی آرڈرز

New York State 
Child Support 

Processing 
Center 

 ادائیگی اس پتے پر ڈاک سے بھیجیں: $0
NYS Child Support Processing Unit 

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

 ادائیگی کا کوپن اگر دستیاب ہو تو شامل کریں۔ اپنے پورے نام، امداد اطفال کےکھاتہ نمبر 

(New York Case Identifier) ملک کے نام اور ادائیگی کی رقم کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا ،

 ۔شامل کریں

 4485-208-888فون: 
TTY ()سمعی معذور: 

866-875-9975 
 بجے 7بجے تا شام  8پیر تا جمعہ، صبح 

خودکار معلومات کسی بھی وقت )

 دستیاب ہے(

پر ایک  childsupport.ny.govآپ 

اکاؤنٹ بنا سکتے یا اپنے موجودہ 
نٹ میں الگ ان کر سکتے اور ؤاکا

اپنے کیس کے لیے ادائیگی کا کوپن 
 پرنٹ کر سکتے ہیں۔

ن
آ

 
ن
الئ

 

بینک کھاتہ 
)راست 
 ادائیگی(

ExpertPay $0 نیو یارک اسٹیٹ

کی 2.50$میں )نیز 

ایک یک وقتی 
 (رجسٹریشن فیس

 www.expertpay.com/obligorapp پر آن الئن رجسٹریشن کریں اور آن الئن ہدایات پر عمل

 کریں۔
 

نیو یارک اسٹیٹ چائلڈ سپورٹ کوڈ مطلوب ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے، آپ  FIPSایک 

پر کال کر 9400-925-800-1 پر  (New York State Child Support Helpline) ہیلپ الئن

 سکتے ہیں۔

 0879-403-800فون:
 (EST)بجے  5بجے تا شام 8 صبح 

 @customer.serviceای میل: 
expertpay.com 

آجروں اور پے رول ایجنٹوں کے ذریعہ 
 بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 کریڈٹ کارڈز
 ڈیبٹ کارڈزیا 

e-childsPay  رقم کے لحاظ سے
مختلف ہوتی ہے۔ 

تفصیالت کے لیے 
 اگال کالم دیکھیں

childspay.com/-https://www.e پر رجسٹریشن کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ 
 فیس ہے۔ 14.95$کی ادائیگی کے لیے،  $500–$0

 ہے۔ %2.95گی کا یفیس ادائسے زیادہ کی ادائیگی کے لیے،  $500

  3391-392-888فون: 
 (EST)بجے  5بجے تا شام  8صبح 

 @customer.serviceای میل: 
echildspay.com 

آپ بذریعہ فون بھی ادا کر سکتے ہیں۔ 
آپ کی آن الئن ادائیگی کی سرگزشت 

اکاؤنٹ کے ساتھ  e-childsPayآپ کے 

 دیکھی جا سکتی ہے۔بھی 

 !پر کال کریں 311آج ہی اپائنٹمنٹ طے کرنے کے لیے حاصل کریں۔  مفت مالی مشاورتمیں  (City’s Financial Empowerment Centers)تفویض اختیار کے مراکز سٹی کی مالیاتی  مدد درکار ہے؟ ہر برو میں واقعاپنے مالی امور کا نظم کرنے میں 

گو ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی خصوصی طور پر اوپر نامزد فریقوں کا استعمال کرتے ہوئے نیو یارک اسٹیٹ کے امداد اطفال والے کھاتوں میں کی جانے والی ادائیگیوں پر التک تازہ ترین ہے۔ فیس کے تعلق سے سبھی حوالے  6/6/17معلومات اہم بات:

نیو یارک اسٹیٹ کے امداد اطفال والے کھاتے میں ادائیگی کے لیے مستعمل کسی کریڈٹ کارڈ اور/یا ڈیبٹ کارڈ  (New York City Office of Child Support Enforcement, NYC OCSE)سٹی آفس آف چائلڈ سپورٹ انفورسمنٹ  یارک نیوہو سکتی ہے۔ 

وں پر کارروائی کرنے میں، خاص طور پر پہلی بار استعمال کرنے والوں کے لیے، ایک ۔ الیکٹرانک ادائیگییا ادائیگی کی دیگر شکل )جیسے چیک یا منی آرڈر( کے استعمال کے ساتھ وابستہ فیس کی جمع آوری اور/یا نفاذ کے لیے ذمہ دار نہیں ہے
 کاروباری دن سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔
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