NYC کا امداد اطفال کا قرضہ چکائیں۔ دوگنی رفتار سے۔
تصویر ماڈلز کی ہے جو صرف عکس بندی
کے مقاصد سے استعمال کی گئی ہے۔

قرضہ چکائیں
()Pay It Off

 1مارچ تا  30اپريل 2021

 2020میں ،آپ جیسے  500سے زائد والدین نے اپنے  DSSکے قرض کو اوسطاً
 6,415$کم کیا ہے۔
مرحلہ 1

معاہدے پر دستخط کریں اور اسے اپنی تصویری  IDکی ایک کاپی کے ساتھ بھیج دیں۔ معاہدہ یہاں سے
ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہےnyc.gov/payitoff :۔

اس پتہ پر بذریعہ ڈاک:
Office of Child Support Services
Pay It Off
PO Box 830
Canal Street Station
New York, NY 10013

مرحلہ 2

یا

اس پر ای میل کر کے:
dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

 1مارچ سے  30اپریل تک اپنے  DSSامداد اطفال کے قرض کی ادائیگی (ادائیگیاں) کریں بذریعہ:

• غیر تحویلی والدین کی خدمات کے تحت  childsupport.ny.govپر آن الئن ادائیگی کی خدمت۔
سپورٹ پراسیسنگ سینٹر کے نام پر تصدیق شدہ چیک ،ذاتی چیک یا منی آرڈر۔

•  NYSچائلڈ
اس پتہ پر ڈاک بھیجیںNYS Child Support Processing Center :
میمو سیکشن میں لکھیں:
PO Box 15363
کیس  .I.Dاور ""Pay It Off
Albany, NY 12212
• کریڈٹ کارڈ یا  Visaیا  MasterCardڈیبٹ کارڈ۔ کال کریں ،929-252-5201 :ہر جمعہ کو ،صبح  9بجے سے شام  5بجے تک

مرحلہ 3

میچ کیا جائے گا ،اہل ادائیگیوں پر ہر ڈالر کو ڈالر سے

مرحلہ 4

اپنا قرضہ اور بھی کم کریں ،بقایاجات کریڈٹ پروگرام کے لیے درخواست دیں اور کوالیفائی ہونے کی صورت میں
اپنا قرضہ مزید کم کریں۔ اس میں  $1,000تک ایک بار کی سائن آن کرنے کی تخفیف اور  DSSامداد اطفال کے قرض
پر  $5,000تک کی مزید تخفیف شامل ہے۔  nyc.gov/ocss-debt-reductionپر تفصیالت دیکھیں۔

 OCSSآپ کو  4سے  5ہفتوں بعد کی جانے والی کارروائیوں کا خالصہ بھیجے گا۔ نوٹ :آپ کی ماہانہ ذمہ داری کی ادائیگی
پہلے کر دی جاتی ہے۔

مثال

مارچ میں کی گئی ادائیگی (ادائیگیاں)

مائنس ()-

مارچ میں کل حالیہ معاونت یا ماہانہ ذمہ داری (اگر کوئی ہے)

مساوی (=)

بقایا رقم

225$

پلس ()+

میچ کردہ رقم

225$

کل (=)

آپ کے امداد اطفال سے متعلق قرضوں کو کم کرنے کے لیے الگو کی گئی کُل رقم

$450

اپنا قرض کم کرنے کے لئے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں!
سواالت ہیں؟  nyc.gov/payitoffمالحظہ کریں۔

75$
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اپنے  DSSامداد
اطفال کے قرض کا
کم از کم  200$ادا
کریں ،اور ہم اسے
میچ کریں گے گے!

300$

