NYC শিশু সহায়ক ঋণ পরিশ�োধ করুন। দ্বিগুণ দ্রুততায়।
এই চিত্রটি একজন মডেলের এবং কেবল
উদাহরণস্বরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঋণ পরিশ�োধ করুন

(Pay It Off)
1 মার্চ -30 এপ্রিল, 2021

2020 এ, আপনার মত�ো 500-র ও অধিক মাতাপিতা গড়ে $6,415 করে তাদের DSS
শিশু সহায়ক ঋণ কম করেছেন।
ধাপ 1চুক্তিপত্রটিতে সই করুন এবং আপনার ফট�ো আইডি সহ পাঠিয়ে দিন। চু ক্তিপত্রটি nyc.gov/payitoff থেকে
ডাউনল�োড করা যাবে।

ডাকয�োগে পাঠান:
Office of Child Support Services
Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

অথবা

ধাপ 2 আ
 পনার DSS শিশু সহায়তা ঋণে টাকা দিন 1 মার্চ

ইমেইল করুন:
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

থেকে 30 এপ্রিলের মধ্যে:

• নন-কাস্টোডিয়াল প্যারেন্ট সার্ভিসের অধীনে childsupport.ny.gov এ অনলাইন পেমেন্ট সার্ভি স দ্বারা।
• NYS শিশু সহায়তা প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে প্রত্যয়িত চেক, ব্যক্তিগত চেক অথবা মানি অর্ডার পাঠিয়ে।
মেম�ো বিভাগে যা লিখবেন:
		
ডাকয�োগে পাঠান: NYS Child Support Processing Center
কেস আইডি এবং “Pay It Off”
PO Box 15363
Albany, NY 12212
• ক্রেডি

ট কার্ড অথবা ভিসা অথবা মাস্টার কার্ড ডেবিট কার্ড । ফ�োন করুন: 929-252-5201, শুক্রবার, সকাল 9 টা থেকে বিকাল।
5 টা পর্যন্ত

ধাপ 3 য�োগ্যতা লাভকারী ডলারের জন্য মিলিত ডলার লাভ করুন!

OCSS আপনাকে 4 থেকে 5 সপ্তাহ পরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ পাঠাবে। দ্রষ্টব্য: প্রথমে আপনার মাসিক
বাধ্যবাধকতার অর্থপ্রদান করা হয়।

ধাপ 4 বকেয়া

ক্রেডিট প্রকল্প (Arrears Credit Program) এ আবেদন করে এবং য�োগ্যতা লাভ করে আপনার

ঋণ আর�ো পর্যন্ত কম করুন – যারমধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একবারের জন্য $1000 পর্যন্ত সাইন অন হ্রাস এবং DSS শিশু সহায়ক ঋণে
আর�ো $5000 পর্যন্ত হ্রাস। nyc.gov/ocss-debt-reduction এ বিস্তারিত দেখুন।

$300

উদাহরণ

মার্চে অর্থ প্রদান করা হয়েছে

বিয়�োগ (-)

ম�োট বর্ত মানের সহায়তা অথবা মার্চের মাসিক বাধ্যবাধকতা (যদি থাকে)

সমান (=)

অবশিষ্ট রাশির পরিমাণ

$225

য�োগ (+)

মিলিত রাশির পরিমাণ

$225

ম�োট (=)

কম করার জন্য প্রয�োজ্য আপনার ম�োট শিশু সহায়তা ঋণ

$450

আপনার ঋণ কম করার এই সুয�োগ হাতছাড়া করবেন
না! ক�োন�ো প্রশ্ন আছে? nyc.gov/payitoff এ যান।

$75
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আপনার DSS শিশু
সহায়ক ঋণের জন্য
কমপক্ষে $200
পরিশ�োধ করুন
তারপর আমরা এটি
মিলিয়ে নিব।

