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8 ماليين شخص في نيويورك
بطاقة واحدة لنا جميًعا

لمزيد من المعلومات عن المميزات: 
اتصل على 311	●
●	 WWW.NYC.GOV/IDNYC تفضل بزيارة
أو راسل GUIDE على 877877 	●
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تقدم IDNYC المميزات الحصرية 
لمعرفة التعليمات وأحدث المعلومات عن طريقة الحصول 

على مميزات IDNYC المقدمة لك، ُيرجى االتصال على الرقم 
 www.nyc.gov/idnyc/benefits 311 أو تفضل بزيارة

تعتبر بطاقة IDNYC مقبولة كإثبات للهوية:

لدى هيئات مدينة نيويورك عند التقدم للحصول على خدمات المدينة،  	
بما في ذلك رخص الزواج وشهادات الميالد، ومميزات مثل، برنامج 
المساعدة الغذائية التكميلي )SNAP( والمساعدة النقدية والقسم 8

لدى ضباط شرطة إلدارة شرطة نيويورك كإثبات للهوية مسلم به 	

للدخول إلى المباني العامة، مثل المدارس 	

للتقدم إلى اختبار معادلة المدارس الثانوية في والية نيويورك  	

:IDNYC يمكن استخدام بطاقة
باعتبارهابطاقة للمكتبة في أنظمة المكتبات العامة في كل من  	

بروكلين ونيويورك وكوينز. اصطحب بطاقة IDNYC معك واعرضها 
على أمين المكتبة لتصبح بطاقة المكتبة الخاصة بك.

باعتبارها BigAppleRx، وهي بطاقة رسمية لمدينة نيويورك  	
تستعمل كبطاقة خصومات على الوصفات الدوائية حيث توفر على 
مستخدميها متوسط قدره 50% عند شرائهم الوصفات الدوائية. ما 

عليك سوى عرض رقمي BIN و GRP الموجودان خلف البطاقة على 
الطبيب الصيدلي لالستمتاع بالتوفير.

عضوية مجانية للمؤسسات الثقافية
احصل على عضوية مجانية لمدة سنة واحدة عند زيارة المتاحف وحدائق 
الحيوان وقاعات الحفالت الموسيقية والحدائق النباتية الرائدة. لالطالع 

على قائمة بهذه المؤسسات، انظر الغالف الخلفي، ولالطالع على الشروط 
.www.nyc.gov/idnyc الكاملة للعضوية، تفضل بزيارة

ال تخول بطاقة IDNYC لحاملها القيادة أو شراء الكحول أو التبغ أو السفر 
بالطائرة. وال تعتبر IDNYC دلياًل لمنح حالة الهجرة أو التفويض بالعمل.

IDNYC هي 
البطاقة الوحيدة التي تحتاجها 

إلثبات أنك 
مواطن في نيويورك!



خصومات على وسائل الترفيه

عروض ترفيهية على بطاقة IDNYC: خصومات حصرية على تذاكر 
السينما وعروض مسرح برودواي والفعاليات الرياضية والمالهي الترفيهية 
وما هو أكثر من ذلك. هذا البرنامج مدعوم من مجموعة مميزات التسلية 

 .)EBG(

نادي كرة القدم بمدينة نيويورك: استمتع بخصم  $3 على التذاكر الفردية 
الختيار مقاعد في جميع مباريات الدوري المنتظم لعام 2016. 

مسرح الباليه ومدرسة الباليه بمدينة نيويورك: استمتع بخصم 10% على 
جميع تذاكر العرض وبخصم 10% على بطاقة الحصص الـ 10 للكبار و%5 

على حصص باليه غير محددة بموعد. 

 اتحاد المسارح الموجودة بالواليات المتحدة األمريكية/نيويورك: 
استمتع بخصومات على العروض في المسارح المشاركة في االتحاد، بما 

في ذلك مسرح Roundabout ومسرح Second Stage ومسرح 
 .New Audience

خصومات على المراكز الصحية ومراكز اللياقة البدنية

إدارة متنزهات مدينة نيويورك: استمتع بخصم قدره 10% عند الحصول 
على عضوية مركز االستجمام السنوية للبالغين من سن 25 عاًما إلى 61 
عاًما في 35 مركًزا من مراكز االستجمام القريبة، واستمتع كذلك بخصم 

قدره 10% على تصاريح مالعب التنس من إدارة متنزهات نيويورك.

جمعية الشبان المسحيين )YMCA(: استمتع بالوصول إلى مراكز الشباب 
المعروفة باسم "Y Roads " ومراكز الترحيب بالمواطنين األمريكيين 

الجدد؛ واستمتع بخصم 20% على العضوية العائلية وللبالغين لـ 22 مركًزا 
من مراكز جمعية الشبان المسيحيين )YMCA( في أنحاء المدينة. 

نظام Citi Bike: استمتع بخصم 15% على العضوية السنوية لألعضاء 
 .Citi Bike الجدد بنظام

خصومات على المحالت التجارية الكبيرة

Food Bazaar: استمتع بخصم 5% على المشتريات في جميع محالت 
Food Bazaar بمدينة نيويورك، من االثنين حتى الجمعة من 7 صباًحا 

حتى 7 مساًء. ُتطبق بعض االستثناءات.

مميزات خاصة بالبنوك

يمكنك استخدام بطاقة IDNYC كبطاقة هوية أساسية لفتح حساب 
مصرفي أو حساب اتحاد ائتماني في مؤسسات مالية محددة. لمزيد من 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits التفاصيل، تفضل بزيارة

مراكز رعاية الحيوانات بمدينة نيويورك

استمتع بخصم  $25 على رسوم التبني للقطط والكالب واألرانب.



ُيرجى االستفسار لدى أي من هذه المؤسسات الثقافية للحصول على 
عضوية مجانية لمدة عام واحد. عليك االشتراك بحلول 12/31/2016.

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

Brooklyn Academy of Music

Brooklyn Botanic Garden

Brooklyn Children’s Museum

Brooklyn Museum

Carnegie Hall

El Museo del Barrio

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

Museum of the Moving Image

New Museum

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

New York Hall of Science

MoMA PS1

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Botanical Garden

Queens Museum

Queens Theatre in the Park

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

Solomon R. Guggenheim Museum

Staten Island Children’s Museum

Staten Island Historical Society

Staten Island Museum

Staten Island Zoo

Studio Museum in Harlem

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo

BRC-971 (MLF)


