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نیویارک کے 8 ملین باشندے
ہم سبھی کے لیے 1 کارڈ
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IDNYC خصوصی فوائد فراہم کرتا ہے 
اپنے IDNYC بینیفٹس تک کیسے رسائی کریں اس بارے میں 
ہدایات اور تازہ ترین معلومات کے لیے 311 پر کال کریں یا اس 

 www.nyc.gov/idnyc/benefits پتے پر جائیں

IDNYC کو آپ کی شناخت کے طور پر قبول کیا جاتا ہے:

NYC ایجنسیوں کے ذریعہ شہری خدمات، بشمول شادی کے الئسنسز،  	
سند پیدائش، اور بینیفٹس جیسے کہ SNAP، نقد اعانت، اور سیکشن 

8 کے لیے درخواست دیتے وقت

NYPD پولیس افسران کے ذریعہ ایک درست شناخت کے طور پر 	

عوامی عمارات میں داخل ہونے کے لیے جیسے کہ اسکولز 	

نیویارک ریاست میں ہائی اسکول کے مساوی امتحان دینے کے لیے  	

IDNYC کا استعمال کیا جاسکتا ہے:
بروکلین، نیویارک، اور کوئینز پبلک الئبریری سسٹمز پر الئبریری کارڈ  	

کے بطور IDNYC الئبریرین کو دکھائیں جو اسے آپ کا الئبریری کارڈ 
بنادے گا۔

BigAppleRx، کی طرح جو سٹی آف نیویارک کا نسخوں پر چھوٹ  	
کا باضابطہ کارڈ ہے، جس نے نسخہ جاتی دواؤں پر صارفین کو اوسط 

 % 50 کی بچت فراہم کی ہے۔ بس اپنے فارماسسٹ کو اپنے کارڈ کے 
پیچھے موجود BIN اور GRP دکھائیں تاکہ وہ اسے محفوظ کرلیں۔

ثقافتی اداروں کی مفت رکنیت
33 ممتاز میوزیمس، چڑیا گھروں، کنسرٹ ہالز اور بوٹانیکل گارڈنز کی ایک 
سال کی مفت رکنیت پائیں۔ اداروں کی فہرست کے لیے پچھال کور دیکھیں 
 www.nyc.gov/idnyc اور ہر ادارے کی رکنیت کی مکمل شرائط کے لیے

دیکھیں۔

یہ IDNYC کارڈ، اس کے حاملین کو گاڑی چالنے، شراب یا تمباکو خریدنے، 
یا ہوائی جہاز کے ذریعہ سفر کرنے کا اختیار نہیں دیتا۔ IDNYC امیگریشن 

کی صورتحال یا کام کی اجازت کی توثیق نہیں کرتا۔

IDNYC ہے 
1 ایسا کارڈ جس کی ضرورت آپ کو 

یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ 
آپ نیو یارک کے باشندے ہیں!



تفریحات میں چھوٹ

IDNYC تفریحی ڈیلز: مووی کے ٹکٹوں، براڈوے شوز، کھیل کے 
پروگراموں، تھیم پارکس اور مزید پر خصوصی چھوٹ۔ یہ پروگرام 

انٹرنیٹمنٹ بینیفٹس گروپ )EBG( کے ذریعہ تقویت یافتہ ہے۔ 

نیو نیویارک سٹی فٹبال کلب: 2016 کے تمام معمول کے سیزن گیمز میں 
منتخب سیٹوں کے لیے 3$ کی چھوٹ۔ 

نیویارک تھیٹر بیلے اینڈ بیلے اسکول این وائی : پرفارمنس کی سبھی 
ٹکٹوں پر %10 کی چھوٹ؛ بالغوں کے 10 کالس والے کارڈ پر %10؛ ایڈلٹ 

ڈراپ ان بیلے کالسز %5 آف۔ 

دی االئنس آف ریذیڈنٹ تھریٹس/ نیویارک: ممبر تھیٹرز، بشمول راؤنڈ 
اباؤٹ تھیئٹر کمپنی، سیکنڈ اسٹیج تھیٹر، اور تھیٹر فار اے نیو آڈیئنس میں 

پرفارمنسز کے ٹکٹوں پر چھوٹ۔ 

صحت اور تندرستی سے متعلق چھوٹ

NYC پارکس ڈپارٹمنٹ: قرب و جوار کے 35 تفریحی مراکز پر 61-25 سال 
کی عمر والوں کے لیے تفریحی مراکز کی ساالنہ رکنیت پر %10 کی چھوٹ 

اور NYC پارکس ڈپارٹمنٹ کے ٹینس کی اجازتوں پر %10 کی چھوٹ۔

Y :YMCA روڈز ینگ ایڈلٹ سنٹرز اور نیو امریکنز ویلکم سنٹرز تک 
رسائی؛ پورے شہر کے YMCA 22 مراکز میں خاندان کی رکنیت پر 20% 

کی چھوٹ۔ 

سٹی بائیک: %15 نئے سٹی بائیک ممبر کے لیے ساالنہ ممبرشپ میں 15% 
کی چھوٹ۔ 

سپرمارکیٹس میں چھوٹ

فوڈ بازار: NYC کے فوڈ بازار میں سپرمارکیٹس میں کام کے دنوں، پیر تا 
جمعہ، صبح 7 سے شام 7 بجے تک تمام خریداریوں پر %5 کی چھوٹ۔ کچھ 

استثنآت کا اطالق ہوتا ہے۔ 

بینکنگ سے متعلق مراعات

آپ منتخب مالیاتی اداروں میں IDNYC کو اپنی پرائمری ID کے طور پر 
بینک یا کریڈٹ یونین اکاؤنٹ کھولنے کے لیے استعمال کرسکتے ہیں۔ مزید 

تفصیالت کے لیے، مالحظہ کریں www.nyc.gov/idnyc/benefits۔

نیویارک کے لیے جانوروں کی نگہداشت کے مراکز

بلیوں، کتوں، اور خرگوشوں کو لینے کے لیے 25$ فیس۔ کی چھوٹ۔ 



اپنی ایک سالہ مفت رکنیت کے لیے ان ثقافتی مراکز میں سے کسی میں 
تشریف لے جائیں۔ آپ کے لیے 12/31/2016 سے قبل سائن اپ کرنا ضروری ہے۔

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)


