
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

Map data ©2016 Google
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Spłać dług w zakresie świadczeń 
alimentacyjnych na rzecz miasta 
Nowy Jork. Dwa razy szybciej.

Spłać dług
1–31 października 2018 r.
Teraz możesz wziąć udział za 
pośrednictwem e-maila!
Dokonaj wpłaty w wysokości co najmniej 500 USD 
na rzecz długu w zakresie świadczeń alimentacyjnych 
należnego permanentnie miastu Nowy Jork, a my 
wykonamy identyczną płatność. 
Czy regularnie opłacasz wsparcie alimentacyjne? 
Mogą przysługiwać Ci dodatkowe ulgi. 
Zadzwoń pod nr 929-252-5200 w celu uzyskania  
dodatkowych informacji!
• Aby wziąć udział, musisz płacić co najmniej 500 USD lub więcej. 

Wiele osób tak robi
• Kwotę długu możemy tylko obniżyć do 0 USD.
• Dług musi być stale należny Wydziałowi Usług Społecznych miasta  

Nowy Jork (New York City Department of Social Services)

Zadzwoń pod numer 929-252-5200, aby wziąć udział.

Przyjdź do naszego centrum obsługi klienta (Customer 
Service Walk-In Center) pod adresem  
151 West Broadway,4. piętro, New York, NY 10013
(między Worth St. i Thomas St. na Manhattanie) 
Godziny pracy
Poniedziałek–piątek  
(nieczynne w poniedziałek, 8 października)  8:00-19:00
Sobota, 20 i 27 października wyłącznie   9:00-17:00
Dokonaj spłaty
• kartą kredytową
•  kartą debetową (tylko Visa lub MasterCard)
• czekiem potwierdzonym lub osobistym
• przekazem pieniężnym pieniężnym
Czeki lub przekazy pieniężne muszą być płatne na rzecz: „NYS 
Child Support Processing Center”. Wpisz swój identyfikator sprawy 
i „Pay It Off” (Spłać) w sekcji czeku lub przekazu pieniężnego 
oznaczonej „Memo”.

Pobliskie stacje metra 
Stacja Chambers St. pociągu nr 1, 2, 3, A, C, J  
lub Z stacja Brooklyn Bridge/City Hall pociągu  
nr 4, 5, lub 6

W jaki sposób dokonać zapłaty

Zdjęcie służy wyłącznie celom ilustracyjnym. Przedstawione na nim 
osoby są modelami.
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