
Pay off NYC child support debt. 
Twice as fast.
Two weeks only.

Pay It Off
August 9–30, 2017
Make a payment of $500 or more toward 
child support debt permanently owed to 
NYC and we will match that payment. 

Two weeks to get two times the credit.
You might also qualify for an additional immediate 
reduction. Call 929-252-5200 for details!
•	 $500	is	only	the	minimum	payment—in	2016	the	average	payment	was	about	$3,290
•	 We	can’t	reduce	your	debt	below	$0
•	 The	debt	must	be	permanently	owed	to	the	New	York	City	Department	of	Social	Services

Office of
Child Support
EnforcementFor more information, 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	 8	am–7	pm
Saturday	 	 	 9	am–5	pm	(Aug.	12	and	19	only)
Pay By
•	 credit	card
•	 debit	card	(must	have	Visa	or	MasterCard	logo)
•	 certified	check	or	personal	check
•	 money	order
Make	checks	and	money	orders	payable	to:	
NYC	Child	Support	Collection	Unit

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

How to Pay

Map	data	©2016	Google

Photo	for	illustration	purposes	only.	The	people	shown	are	models.
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 پے آف NYC چائلڈ سپورٹ۔
ٹوائس ایز فاسٹ۔
صرف دو ہفتے۔

پے اٹ آف
اگست 9–30, 2017

NYC کے ذمے مستقل طور پر بقایا چائلڈ سپورٹ کے 
قرض کے لیے 500$ یا اس سے زیادہ کی ادائیگی 

کریں اور ہم اس ادائیگی کو میچ کریں گے۔ 

دو گنا کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے دو ہفتے۔
آپ فوری اضافی کٹوتی کے لیے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ تفصیالت کے 

لیے 5200-252-929 پر کال کریں!
500$	صرف	کم از کم ادائیگی ہے—2016	میں اوسط ادائیگی لگ بھگ	3,290$	تھی۔ 	•

ہم	0$	سے کم قرض کو کم نہیں کر سکتے ہیں 	•
قرض کا نیو یارک سٹی محکمہ برائے سماجی خدمات	(Services	Social	of	Department	City	York	New)	کے 	 

ذمے ہونا ضروری ہے

Office of
Child Support
Enforcement مزید معلومات کے لیے, 5200-252-929 پر کال کریں

ادائیگی کرنے کا طریقہ

Google	2016©	نقشہ ڈیٹا

صرف مثال کے مقاصد کے لیے تصویریں۔ نظر آنے والے لوگ ماڈلز ہیں۔
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	Customer	Service)	ہمارے کسٹمر سروس واک-ان  سنٹر
	Center	Walk-In)	میں تشریف الئیں	

West	Broadway,	4th	floor,	New	York,	NY	10013	151	
(Manhattan	میں	St	Worth.	اور	St	Thomas. کے درمیان)	

اوقات
پیر تا جمعہ

																					(صرف12	اور	19	اگست( 	 	 	 ہفتہ 
ادائیگی کریں بذریعہ

کریڈٹ کارڈ 	•
ڈیبٹ کارڈ	(Visa	یا	MasterCard	کا لوگو ہونا ضروری ہے( 	•

توثیق شدہ چیک یا ذاتی چیک 	•
منی آرڈر 	•

 چیکس اور منی آرڈرز کو اس کے لیے قابل ادا بنائیں:
NYC	Child	Support	Collection	Unit

 قریبی سب ویز
	Z	Brooklyn	یا	,A,	C,	J	,3	,2	,1	چیمبرز اسٹریٹ اسٹیشنز برائے

station	Hall	Bridge/City	برائے	4,	5,	یا	6

8	am–7	pm
9	am–5	pm


