
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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NYC শিশু সহায়ক ঋণ পশিশিাধ 
করুন। শবিগুণ দ্রুততায়।

পশিশিাধ করুন
অশ্াবি 1-31, 2018 
এখন আপশন মেইল-এি োধ্যশে 
অংিগ্রহণ কিশত পাশিন!
NYC-এর কাছে স্ায়ী বছকয়া শিশু সহায়ক  
ঋছের জন্য 500 ডলাি অথবা তাি মবশি প্রদান 
করুন এবং আমরা মসই মপশেন্ট শেশলশয় মেশবা। 
আপনার শিশু সহায়তা ধারাবাশহকভাছব প্রদান 
করুন? আপশন অশতশরক্ত হ্াছসর জন্য য�াগ্য হছত 
পাছরন।929-252-5200 নম্বছর য�ান করুন!
• অংিগ্রহে করার জন্য আপনাছক অন্তত $500 প্রদান করছত হছব, শকন্তু 

আপশন যবশিও প্রদান করছত পাছরন। 
অন্য য�াছকরা শক তা জাছন

• আমরা আপনার বছকয়া অর্থছক $0 প�্থন্ত কশমছয় শদছত পাশর
• অবি্যই ঋেটি স্ায়ী ভাছব শনউইয়ক্থ  শসটি শিপার্থ ছমন্ট অ� যসাি্যা� সাশভ্থ ছসছসর (New York City Department 

of Social Services) কাছে রাকছত হছব

মেল-এি োধ্যশে অংিগ্রহণ কিাি জন্য প্রথশে কল  
করুন 929-252-5200নম্বশি

আমাছদর গ্রাহক 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) 
সেয়
যসামবার-শুক্রবার (যসামবার বন্ধ., অছ্াবর 8)  8 am–7 pm
িশনবার অছ্াবর 20 এবং অছ্াবর 27 শুধুমাত্র  9 am–5 pm
শনম্নশলশখত উপাশয় অথ্থ প্রোন
• যক্রশির কাি্থ
• যিশবর কাি্থ  (অবি্যই শভসা বা মাস্ারকাি্থ  হছত হছব)
• প্রত্যশয়ত যেক বা ব্যশক্তগত যেক
• মাশন অি্থ ার
“NYS Child Support Processing Center” এর পছষে যেক বানান বা 
মাশন অি্থ ার পাঠান। যেছকর যসকিছন বা “Memo” মাক্থ  করা মাশন অি্থ াছর 
আপনার যকস আইশি এবং “Pay It Off” শ�খুন।

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

শকভাশব অথ্থ প্রোন কিা হশব

মানশেত্র যিরা ©2016 Google

েশবগুছ�া শুধুমাত্র যবাঝাছত সাহাছ�্যর জন্য। এখাছন যদখাছনা য�াছকরা মছি�।
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