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Pay It Off চ প
(Bengali)

া র করা চ ফরতপাঠান এখােন: তািরখ:
OCSS – Pay It Off কসআইিড:
PO Box 830, Canal St. Station নন-কাে ািডয়াল িপতামাতা:
New York, NY 10013 আপনার ফান/ইেমইল িলখুন:

এই চ ট স াদন হে আপনার ,এবং NYC সামা জকপিরেষবা
িবভাগ (NYC Department of Social Services, NYC DSS)-এরঅধীন মানব স দ শাসন (the Human
Resources Administration) এর িশ সহায়তা পিরেষবা অিফস (Office of Child Support Services) এর মেধ । এই
চ ট এই চ ট NYC DSS Pay It Off া ােম ায়অংশ হণ করারআপনারঅিভ ায়েক ীকারকের।
একজনঅংশ হণকারী িহসােব,আপিন স ত হে ন য, 17 অে াবর 2022 থেক 31অে াবর 2022এর
মেধ আপনার িশ সহায়তার বেকয়া পিরেশাধ করেতআপনার বতমান সহায়তারঅথ, যিদ িকছ থােক, স ট
এবং $500 বা অিধক দানকরেবন, যা ায়ীভােব NYC DSS-এরকােছঋণ িহসােব রেয়েছ। NYC DSS-এরকােছ
আপনার বেকয়া হেয়েছ,কারণ িনউ ইয়ক টপািরবািরকআদালত এবং/অথবা সুি ম কাট-এর সহায়তার
অডার থাকেত পাের যা কাযকরী করেছ সােপাটকােলকশন ইউিনট।

NYC DSS পেম হণ করেব ডাকেযােগ, টিলেফােনর মাধ েম, সশরীের উপি ত হেয়অথবা অনলাইেন।
আপনার NYC DSS বেকয়ারজন  17 অে াবর 2022 থেক 31অে াবর 2022-এর মেধ সা টফাইড বা ব গত
চক,মািনঅডার, িডট কাড বা Visa/MasterCard ডিবটকােডর মাধ েম া য কােনা নন-গািনশেম
পেমে র মাট পিরমাণ $500.00 বা তার বিশ হেল, NYC DSS যা করেব:

আপনার সা িতকআদালেতরআেদশকৃত বতমান সহায়তার বাধ বাধকতার মাট পিরমাণ যা
অে াবর মােস বেকয়াআেছ তা দান করারজন Pay It Off এরউে েশ অথ েয়াগকরেবযিদ
এখনওকরা না হেয় থােক। বতমান সহায়তা দােনরজন নওয়া পিরমাণ ম াচ করা হেব না।
অবিশ পিরমাণ যিদআর $500 কছািড়েয় না যায়,তাহেল Pay It Off মানদে র উপর িভি
কের তা ম াচ করা হেব না।
আপনার NYC DSS এরকােছ য (সবিন  $500) পিরমাণ ঋণআেছ তা াসকরেতআপনার
অবিশ পেম আপনার িশ সহায়তা িহসােব েয়াগ করেব এবং ডলােরর িবপরীেত ডলার
(আপনার বেকয়া পিরমাণ পয ) মলােব;

যিদ েযাজ হয়, আপনার জন ায়ীভােব িনিদ হওয়া NYC DSS িশ সহায়তা ঋণ এক হাজার
ডলার ($1,000) পয াসকরেত পাের,কারণআপিনএিরয়াস িডট া ােমও নিথভ
হেয়েছন;এবং

যিদ েযাজ হয়, মািনজাজেম সুদ যা NYC DSS -এরকােছ বেকয়া স টেক বাদ িদেয় িদেব,
কারণআপিনজাজেমে র মূলঅথ স ণূভােব পিরেশাধ কেরেছন।কতটা সুদ ছাড় দওয়া হেব
আমরাআপনােক তা িলিখতভােবজানােবা।

আিমস ত য NYC DSS আমারকােছঅন ান িশ সহায়তা িহসাব থাকেল স িলেত DSS-এরঋণ িডটকরারজন
যেকােনা অিতির অথ দান েয়াগ করেতপাের।

এই নিথেত প িলর মেধ এক টস ণূ চ আেছ এবং স ট পিরবতন, পিরবধন বা ত াহার করা
যােব না, যিদ না স ট প িলর ারা বা তােদর হেয় িলিখতভােব া িরত হেয় থােক।



গািনশেম  ( পেচকএবং বকার বীমার গািনশেম সহ), িসজার, ট া ই ারেস বা অন ান শাসিনক
েয়াগ সং া সং ােনর মাধ েমকরা পেম Pay It Off এর মাধ েম ম াচ করােনা হেব না।এই চ রঅধীেন

করা পেম সমূহ িনেজরাই কানঅিন ােরর পেরায়ানা অপসারণ কের না। কবলমা আদালতই
ােরর পেরায়ানা অপসারণ করেত পাের।

এই চ েত া র কের,আপিন বুঝেত পারেছন যআপিনকী কী েয়াজনীয়তায় স ত হে ন এবং NYC DSS
আপনার পিরিচিত যাচাই কেরেছ।

চ েত বধ সরকার ারা জাির করা পিরিচিতর ছিব বা কিপ থাকেত হেব।

নন-কা িডয়াল িপতা-মাতা NYC DSS অনুেমািদত িতিনিধ

আপিন িকশারীিরক বা মানিসকভােব অসু বা িতব ী?এইঅব া ট িক এই না টস ট বুঝেত বা এই
না টস টেত যা করেত বলা হেয়েছ তা করেতআপনার ে ক ঠনকেরতলেছ?এইঅব া ট িকআপনার
পে  HRA- তঅন ান পিরেষবা িল পাওয়া ক ঠনকেরতলেছ?আমরাআপনােক সাহায করেত পাির। 718-

557-1399 ন েরআমােদর ফানক ন।আপিন যখন HRA অিফেস যােবন তখনও সাহায চাইেত পােরন।
আইেনরঅধীেনএই ধরেনর সাহায চাওয়ারঅিধকারআপনারআেছ।


