
Pay off NYC child support debt. 
Twice as fast.
Two weeks only.

Pay It Off
August 9–30, 2017
Make a payment of $500 or more toward 
child support debt permanently owed to 
NYC and we will match that payment. 

Two weeks to get two times the credit.
You might also qualify for an additional immediate 
reduction. Call 929-252-5200 for details!
•	 $500	is	only	the	minimum	payment—in	2016	the	average	payment	was	about	$3,290
•	 We	can’t	reduce	your	debt	below	$0
•	 The	debt	must	be	permanently	owed	to	the	New	York	City	Department	of	Social	Services

Office of
Child Support
EnforcementFor more information, 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	 8	am–7	pm
Saturday	 	 	 9	am–5	pm	(Aug.	12	and	19	only)
Pay By
•	 credit	card
•	 debit	card	(must	have	Visa	or	MasterCard	logo)
•	 certified	check	or	personal	check
•	 money	order
Make	checks	and	money	orders	payable	to:	
NYC	Child	Support	Collection	Unit

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

How to Pay
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Photo	for	illustration	purposes	only.	The	people	shown	are	models.
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NYC শিশু সহায়ক ঋণ পশিশিাধ 
করুন। শবিগুণ দ্রুততায়।
ককবলমাত্র দসুপ্াহ।

পশিশিাধ করুন
9 কেশক 30কি অগাস্ট, 2017
NYC-এর কাছে স্ায়ী বছকয়া শিশু সহায়ক  
ঋছের জন্য 500 ডলাি অেবা তাি কবশি প্রদান 
করুন এবং আমরা কসই কপশমন্ট শমশলশয় কদশবা। 
ঋশণি শবিগুণ কপশত দইু সপ্াহ।
আপশন হয়ছ�া একটি অশ�শরক্ত �াৎক্ষশেক হ্াছসরও  
য�াগ্য�া অজ্জ ন করছ� পারছবন। শবস্াশর� জানার জন্য  
929-252-5200 নম্বছর য�ান করুন!
•	 500	ডলার শুধুমাত্র সব্জশনম্ন যপছমন্ট	—	2016	সাছল গড় যপছমন্ট প্রায়	3,290	ডলার শেল
•	 আমরা আপনার ঋে	0	ডলাছরর নীছে কমাছ� পাশর না
•	 অবি্যই ঋেটি স্ায়ী ভাছব শনউইয়ক্জ  শসটি	শডপার্জ ছমন্ট অ� যসাি্যাল সাশভ্জ ছসছসর	(New	York	City	

Department	of	Social	Services)	কাছে থাকছ� হছব

Office of
Child Support
Enforcementআিও তশেযেি জনযে 929-252-5200কত কল করুন

আমাছদর গ্াহক পশরছেবার ওয়াক-ইন যসন্টার (Customer 
Service Walk-In Center) 151 West Broadway, 4th 
floor, New York, NY 10013-এ আসুন
(Manhattan Worth St. ও Thomas St. মছধ্য) 

সময়
যসামবার যথছক শুক্রবার  সকাল 8রা যথছক সন্্যা 7রা
িশনবার      সকাল 9 রা যথছক শবছকল 5 রা  
       (শুধুমাত্র 12 এবং 19যি অগাস্ট)
শনম্নশলশিত উপাশয় অে্থ প্রদান
•	 যক্রশডর কাড্জ
• যডশবর কাড্জ  (অবি্যই শভসা বা মাস্টারকাড্জ  যলাছগা থাকছ� হছব)
• প্র�্যশয়� যেক বা ব্যশক্তগ� যেক
•	 মাশন অড্জ ার
যেক এবং মাশন অড্জ ারগুশল এই নাছম প্রছদয় হছব: 
NYC Child Support Collection Unit

কাছাকাশছ সাবওশয়
1, 2, 3, A, C, J বা Z Brooklyn Bridge/City Hall 
station 4, 5 বা 6 এর জন্য শসটি হল যস্টিন

শকভাশব অে্থ প্রদান কিা হশব

Map	data	©2016	Google

েশবগুছলা শুধুমাত্র যবাঝাছ� সাহাছ�্যর জন্য। এখাছন যদখাছনা যলাছকরা মছডল।
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