ניו יארק סטעיט טשיילד סּוּפארט

דיירעקט דעּפאַ זיט איינשרייבונג בויגן

נאר פאר דיירעקט דעּפאזיט .נוצט נישט דעם בויגן אויב איר ווילט באקומען א דעביט קארטל( .ביטע טייּפט אדער שרייבט קלאר נוצנדיג שווארצע טינט).

אנווייזונגען:
 .1פילט אויס ביידע טיילן אונטן און שיקט צוריק דעם בויגן נאר אויב איר ווילט זיך איינשרייבן אין דיירעקט דעּפאַ זיט.
 .2אייער נאמען מוז שטיין אויף אייער באנק אדער קרעדיט יוניאן אקאונט.
 .3אייער איינשרייבונג קען נישט דורכגעפירט ווערן אן אייער ניו יארק קעיס איידענטיפייער.
 .4אויב איר באקומט באצאלונגען אויף מער פון איין טשיילד סּוּפארט אקאונט אין ניו יארק סטעיט ,וועט איר דארפן אויספילן און ארייגעבן א באזונדערע בויגן פאר יעדע
טשיילד סּוּפארט אקאונט .מאכט זיכער צו אריינשרייבן די ניו יארק קעיס איידענטיפייער.
 .5שיקט צוריק דעם אויסגעפילטן בויגן צו.NYS Child Support Processing Center, PO Box 15367, Albany, NY 12212-5367 :
 .6פאר סיי וועכע פראגן איבער וויאזוי צו אויספילן דעם בויגן ,אדער צו פארלאנגען א דעביט קארטל ,פארבינדט זיך מיט די טשיילד סּוּפארט הילפס-ליניע אויף
 ,888-208-4485אדער  866-875-9975פאר  ,TTYרילעי סערוויס (.)fcc.gov/encyclopedia/trs-providers

נץ

 .Aפארלאנגטע אינפארמאציע פארן זיך איינשרייבן פאר דיירעקט דעּפאַ זיט צו ווערן אויסגעפילט דורך דעם וואס
שרייבט זיך איין

רע
ע

איר מוזט איבערגעבן די פאלגנדע אינפארמאציע איבער זיך און איבער אייער טשיילד סּוּפארט אקאונט.
אויב סיי וועלכע אינפארמאציע פעהלט ,וועט דער בויגן צוריקגעשיקט ווערן צו פארענדיגט ווערן.

מיטעלע ר"ת לעצטע נאמען

ערשטע נאמען

פאסט אדרעס

עפ

סיטי

געבורטס דאטום (טאג/מאנאט/יאר)

סאושעל סעקיוריטי נומער

טעלעפאן נומער

אימעיל אדרעס (אויב איר ווילט)

רר

סטעיט

זיּפ

ניו יארק קעיס איידענטיפייער (צום ביישפיל )AB12345C1 ,קאונטי נאמען

פא

איך באשטעטיג אז איך בין בארעכטיגט פאר טשיילד סּוּפארט – אדער פאר טשיילד און סּפאַ וזעל (מאן/ווייב) סּוּפארט – באצאלונגען פאר די אויבנדערמאנטע ניו יארק
קעיס איידענטיפייער .איך טוה אויטאריזירן אז אלע מיין טשיילד סּוּפארט און/אדער סּפאַ וזעל סּוּפארט באצאלונגען צו די פינאנציעלע אינסטיטוציע דערמאנט אונטן זאלן
אריינגעלייגט ווערן אין די אקאונט אנגעדייטעט דורך די פינאציעלע אינסטיטוציע .די אויטאריזאציע וועט בלייבן אין קראפט ביז איך גיב אריין א מעלדונג פון צוריקציהען אין
שריפט .איך פארשטיי און שטים צו צו א שכל'דיגע צייט וואס עס נעמט צו פאר דעם פראצעדור פון די מעלדונג פון צוריקציהען.
אונטערשריפט

ויז
בל

דאטום (טאג/מאנאט/יאר)

 .Bפארלאנגטע אינפארמאציע פארן זיך איינשרייבן צו ווערן אויסגעפילט דורך די פינאנציעלע אינסטיטוציע
ביטע נעמט דעם בויגן צו אייער באנק אדער קרעדיט יּוניאן פאר די פאלגנדע אינפארמאציע און פאר זייער אונטערשריפט:
באנק אינפארמאציע:
נאמען פון פינאנציעלע אינסטיטוציע (באנק אדער קרעדיט יּוניאן):

סיטי

פאסט אדרעס

סטעיט

זיּפ

אקאונט אינפארמאציע:
טשעקינג
אקאונט נומער

סעיווינגס

(דאס קען נישט זיין א טראָ סט אקאונט צו בענעפיטירן אן אנדערן אדער אן אויסלענדישע פינאנציעלע אינסטיטוציע אקאונט)
ראַ וטינג טרענזיט נומער

אלץ פארשטייער פון די אויבנדערמאנטע פינאנציעלע אינסטיטוציע ,טוה איך באשטעטיגן אז די פינאנציעלע אינסטיטוציע האט  ACHמעגליכקייטן און וועט באקומען און
אריינלייגן די סּוּפארט באצאלונגען אין די באנק אקאונט נומער אנגעדייטעט אויבן.
פארשטייער אונטערשריפט

פארשטייער ארויסגעשריבענע נאמען

דאטום (טאג/מאנאט/יאר)

דיירעקט דעּפאַ זיט איינשרייבונג בויגן ()Rev. 11/21

