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.بضعف السرعة. سدد دین نفقة الطفل بمدینة نیویورك

سدد دیونك
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ملیون دوالر من 16لتقلیل ) Pay It Off, PIO" (سدد دیونك"ولي أمر غیر حاضن في برنامج 3000شارك أكثر من 
. دوالًرا5558متوسط التخفیض من الدین لكل حالة ھو . بمدینة نیویورك) DSS(الدین المستحق إلدارة الخدمات االجتماعیة 

.كم یبلغ الدین الذي یمكننا إزالتھ من أجلك لك؟ اتخذ خطوة اآلن لتكتشف

التوقیع على اتفاقیة1الخطوة 
ھناك اتفاقیة . أكتوبر، إما عن طریق البرید اإللكتروني أو البرید أو بشكل شخصي31و17قدم االتفاقیة الكاملة والموقعة بین 

.لتحصل على التخفیضفي كل حالةمنفصلة مطلوبة 

"Pay It Off"، الموضوع dcse.cseweb@dfa.state.ny.us:البرید اإللكتروني

:یُرسل بالبرید إلى
OCSS - Pay It Off

PO Box 830
Canal Street Station

New York, NY 10013

:شخصیًاالحضور
OCSS Customer Service Walk-In Center

West Broadway, 4th Floor151
New York, NY 10013

مساًء7صباًحا إلى 8اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة : ساعات العمل
)باستثناء عطالت نھایة األسبوع واإلجازات(

)دفعات(تسدید دفعة 2الخطوة 

یجب تلقي الدفعة في موعد أقصاه . أكتوبر31و17بین " سدد دیونك"دوالر أو أكثر مخصصة لبرنامج 500بقیمة سدد دفعة·
لكي تحصل على التخفیض، ویجب دفع القیمة الكاملة اللتزامات النفقة الحالیة بأمر المحكمة المستحقة في 2022أكتوبر 31

ولن تتم مطابقة تلك القیمة من جانبنا .شھر أكتوبر أوًال
.عند تقدیم االتفاقیة بشكل منفصل، وضح وقت وكیفیة تقدیم الدفعة.  یجب أن تكون الدفعات مرفقة مع االتفاقیة·
.بالنسبة للحاالت المتعددة، أرسل دفعة منفصلة لكل حالة·
مركز معامالت نفقة الطفل بوالیة " (NYS Child Support Processing Center"اجعل الدفعات واجبة الدفع إلى ·

).نیویورك
ن ُمعرف الحالة واذكر · .على دفعاتك" Pay It Off"ضّمِ

دوالر من دفعاتك المؤھلة بدوالر من جانبنامطابقة كل 3الخطوة 

. أسابیع من تلقي االتفاقیة والدفعات5إلى 4ملخًصا باإلجراءات المتخذة بعد OCSSسیرسل لك مكتب 

تخفیض دیونك بشكل أكبر4الخطوة 

)ARREARS CREDIT PROGRAM, ACP(سجل في برنامج تخفیض المتأخرات 
. PIOأثناء مدة برنامج ACPدوالر في مرة واحدة عند التقدم لبرنامج 1000احصل على تخفیض لدینك بقیمة 

ابق في . شھًرا12بعد انتھاء DSSدوالر من دینك المستحق إلدارة 5000ادفع التزاماتك الشھریة بأمر المحكمة وتخلص من 
راجع التفاصیل على. DSSدوالر من دینك إلدارة 15000البرنامج لثالثة أعوام وتخلص من إجمالي 

reduction-debt-nyc.gov/ocss.
فائدة الحكم القضائي المالي

بمدینة نیویورك، ستُلغى الفائدة DSSإذا سددت المبلغ الرئیسي في الحكم القضائي المالي الخاص بك واجب الدفع إلدارة 
.المفروضة علیك

.nyc.gov/payitoffاطلع على مثال لقیمة الدین التي یمكنك خفضھا وتعرف على المزید من خالل الرابط 

االتفاقیةتنزیل 
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