
اپنا قرض کم کرنے کے لیے اس موقع سے محروم نہ ہوں!
" لکھیںPay It Offپر ای میل کریں، موضوع سطر میں "dcse.cseweb@dfa.state.ny.usسواالت ہیں؟ 

ادائیگی کے 
طریقے

NYC کریں۔ ٹوائس ایز فاسٹ۔پے آفکا امداد اطفال کا قرضہ

)PAY IT OFFکریں (پے آفاسے 
2022اکتوبر 31تا 17

NYC) ڈپارٹمنٹ آف سوشل سروسزDepartment of Social Services, DSS (ملین قرض 16واجب االدا کو $
) پروگرام میں حصہ لیا Pay It Off, PIO(پے اٹ آفسے زیاده غیر تولیتی والدین نے 3,000کو کم کرنے کے لیے 

$ ہے۔ 5,558ہے۔ فی کیس اوسط قرض میں کمی 

ہم آپ کا کتنا قرض اتار سکتے ہیں؟ معلوم کرنے کے لیے ابھی کارروائی کریں۔

دستخط کریںمعاہده پر 1مرحلہ 
اکتوبر کے درمیان مکمل اور دستخط شده معاہده ای میل، ڈاک کے ذریعے یا ذاتی طور پر جمع کروائیں۔ 31سے 17

ایک علیحده معاہده درکار ہے۔فی کیسکریڈٹ حاصل کرنے کے لیے 
" لکھیںPay It Off، موضوع سطر میں "dcse.cseweb@dfa.state.ny.usاس پتہ پر ای میل کریں:

اس پتہ پر ڈاک بھیجیں:
OCSS - Pay It Off

PO Box 830
Canal Street Station

New York, NY 10013

بذات خود:
OCSS Customer Service Walk-in Center

151West Broadway, 4th Floor
New York, NY 10013

اتوار کے عالوه)ہفتہبجے شام (چھٹیوں اور 7بجے صبح تا 8کاروباری اوقات: پیر تا جمعہ، 

ادائیگی (ادائیگیاں) کریں2مرحلہ 

۔ کریڈٹ حاصل کرنے ادائیگی کریں$ یا اس سے زیاده کی 500کے لیے پے اٹ آفاکتوبر کے درمیان 31سے 17·
کے بعد ضرور موصول ہو جانی چاہئیں اور آپ کی عدالت کے حکم کرده موجوده 2022اکتوبر 31کے لیے ادائیگیاں 

ایکںینہچیاسے مکی کل رقم جو اکتوبر کے مہینے میں واجب االدا ہے پہلے ادا کی جانی چاہیے اور امدادی ذمہ داری
۔جائے گا

ادائیگیاں معاہدے کے ساتھ ہونی چاہئیں۔  الگ سے معاہده جمع کراتے وقت، اس بات کی نشاندہی کریں کہ ادائیگی کب ·
اور کیسے جمع کی جائے گی۔

علیحده ادائیگی جمع کرائیں۔متعدد کیسز کے لیے، فی کیس·
چائلڈ سپورٹ پروسیسنگ سنٹر" کو قابل ادائیگی بنائیں۔NYSادائیگیاں "·
" کی نشاندہی کریں۔پے اٹ آفآئی ڈی شامل کریں۔ اور اپنی ادائیگی پر "کیس·

اپنی اہل ادائیگی ڈالر کے بدلے ڈالر میچ حاصل کریں3مرحلہ 

OCSS ہفتوں بعد کی گئی کارروائی کا خالصہ بھیجے گا۔ 5سے 4آپ کو معاہدے اور ادائیگی موصول ہونے کے

اپنا قرض مزید کم کریں4مرحلہ 

) کے لیے سائن اپ کریںArrears Credit Program, ACPکریڈٹ پروگرام (رزیارئ
PIO کی مدت کے دورانACP قرض میں کمی حاصل کریں۔ 1,000کے لئے کے لیے درخواست دیتے وقت ایک بار $

یکمیک$ 5,000قرض سے DSSماه کے اختتام پر اپنے 12اپنی ماہانہ عدالت کے حکم کی ذمہ داری ادا کریں اور 
حاصل کریں۔ یکمیک$ 15,000قرض سے کل DSSحاصل کریں۔ پروگرام میں تین سال تک رہیں اور اپنے 

reduction-debt-nyc.gov/ocssپر تفصیالت دیکھیں۔
پیسے کے فیصلے کا سود

کی ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کا سود ختم ہو جائے پرنسپلکو قابل ادائیگی اپنے پیسے کے فیصلے پر NYC DSSاگر آپ 
گا۔

۔پرnyc.gov/payitoff قرض کم کیا جا سکتا ہے اس کی مثال دیکھیں اور مزید جانیںکتنا 

معاہده ڈاؤن 
لوڈ کریں

FLY-960– نظر ثانی
9/12/2022شده 


