
Pay off NYC child support debt. 
Twice as fast. 

Pay It Off
October 1–31, 2018
Now you can participate by mail!

Make a payment of $500 or more toward 
child support debt permanently owed to NYC 
and we will match that payment. 

Pay your child support consistently?  
You may qualify for additional reductions. 
Call 929-252-5200 for details!
• You have to pay at least $500 to participate, but you can pay more. 

Many people do
• We can only reduce the amount you owe to $0
• The debt must be permanently owed to the New York City Department of Social Services

Department of 
Social Services
Human Resources Administration
Department of Homeless Services

Of�ce of Child 
Support ServicesTo participate by mail, first call 929-252-5200

Come to our Customer Service Walk-In Center 
151 West Broadway, 4th floor, New York, NY 10013
(between Worth St. and Thomas St. in Manhattan) 
Hours
Monday–Friday (closed Mon., Oct. 8)  8 am–7 pm
Saturday, Oct. 20 and Oct. 27 only  9 am–5 pm
Pay By
• credit card
• debit card (must be Visa or MasterCard)
• certified check or personal check
• money order
Make checks or money orders payable to “NYS Child Support 
Processing Center.” Write your Case ID and “Pay It Off” in the 
section of the check or money order marked “Memo.”

Nearby Subways 
Chambers St. stations for the 1, 2, 3, A, C, J, or Z 
Brooklyn Bridge/City Hall station for the 4, 5, or 6

Participating in Person
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قم بسداد دين إعالة الطفل بمدينة نيويورك.  
بضعف السرعة. 

قم بسداد المتأخرات
 من 1إلى 31 أكتوبر 2018

اآلن يمكنك المشاركة عن طريق البريد!
قم بدفع مبلغ قدره 500 دوالر أو أكثر لصالح دين إعالة الطفل 

الذي تدين به بشكل دائم لمدينة نيويورك وسنقوم بدفع مبلغ مماثل.  
 هل تدفع إعالة طفلك بانتظام؟

 قد تتأهل للحصول على تخفيضات إضافية.
اتصل على الرقم 5200-252-929 للحصول على 

التفاصيل!
عليك أن تدفع على األقل 500 دوالر من أجل المشاركة، ولكن يمكنك أن تدفع أكثر.  • 

الكثير يفعلون ذلك
•  يمكننا فقط خفض المبلغ الذي تدين به إلى 0 دوالر

يجب أن يكون الدين مستحًقا بشكل دائم إلدارة الخدمات االجتماعية (DSS) بمدينة نيويورك  •

للمشاركة عن طريق البريد، اتصل أواًل على الرقم 929-252-5200

كيفية السداد
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الصورة ألغراض التوضيح فقط. األشخاص الظاهرون هم عارضون.
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قم بالحضور إلى مركز االستقبال الخاص بخدمة العمالء التابع لنا في العنوان  
 W151 West Broadway, 4th floor, New York, NY 10013 

(بين .Worth St و.Thomas St في مانهاتن) 
كيفية السداد

االثنين - الجمعة )مغلق يوم االثنين الموافق 8 أكتوبر( 8 صباًحا - 7 مساًء
السبت 20 أكتوبر و27 أكتوبر فقط 9 صباًحا - 5 مساًء

قم بالسداد عن طريق
بطاقة ائتمان  •

بطاقة خصم مباشر )يجب أن يكون عليها شعار Visa أو   • 
(MasterCard  

شيك معتمد أو شيك شخصي  •
حوالة بريدية  •

 NYS Child Support“ اجعل الشيكات أو الحواالت المالية مستحقة الدفع إلى
 Processing Center“. اكتب رقم تعريف حالتك و “Pay It Off“ )سداد المتأخرات) 

في الجزء الخاص بالشيك أو الحوالة المالية الذي يحمل عالمة “Memo“ )مذكرة).

 محطات مترو األنفاق القريبة
 Z أو J أو C أو A للقطارات 1 أو 2 أو 3 أو Chambers St. محطات

محطة Brooklyn Bridge/City Hall للقطارات 4 أو 5 أو 6
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