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IDNYC גיט אייך עקסקלוסיווע בענעפיטס 
פאר אינפארמאציע וועגעןIDNYC בענעפיטס, קלינגט 311 

 www.nyc.gov/idnyc/benefits אדער באזוכט

IDNYC איז אקצעפטירט ווי אן אידענטיפיקאציע-קארטע:

ביי NYC אגענטורען, ווען מען באדארפט שטאטלעכע סערוויסעס  	
ווי צום ביישפיל חתונה אדער געבורט דאקומענטן, בענעפיטס וויי 

SNAP, פינאנציעל הילף און סעקציע 8

ביי NYPD פאר אידענטיפיצירן זיך ביי די פאליציאנטען 	

אריינקומענדיק כלל געבייד וויי צום ביישפיל שקאלעס 	

	 NYC נעמעדיק עקזאמען ווי אביטור אין

IDNYC איז נוצלעך:
ווי א ביבליאטעק קארטע ביי די עפענטלעכע ביבליאטעקן פון ניו  	

יארק, ברוקלין און קווינס. נעמט מיט איהר IDNYC קארטע צום 
מיטארבעטער פון דער ביבליאטעק, כדי זי זאל ווערן א ביבליאטעק-

קארטע.

ווי BigAppleRx, ניו יארקס אפפיציעלע דיסקאונט קערטע פאר  	
פרעסקריפציע-מעדיקאמענטן, וואס גיט 50% דיסקאונט אין 

דורכשניט פאר פרעסקריפציע-מעדיקאמענטן. כדי צו שפארן געלט, 
באווייזט די אפטייק-מיטארבעטער דיBIN אוןGRP וואס שטייט 

אויפן הינטערזייט פון דער קארטע.

בחינמדיקע מיטגלידשאפט ביי קולטורעלע אינסטיטוציעס
באקומט א בחינמדיקע מיטגלידשאפט פאר איין יאר ביי די בעסטע 

מוזיי, טירגארטענס, קאנצערוואטאריעס און בוטאנישע גערטן. 
איהר קענט געפינען א רשימה פון רעלעוואנטע אינסטיטוציעס 

אויפן הינטערזייט, און לייענען וועגן די ספעציפישע תנאים פון דער 
מיטגלידשאפט ביי די פארשיידענע אינסטיטוציעס אויפן וועבזייט: 

www.nyc.gov/idnyc

IDNYC איז ניט גילטיק ווי א פירערשיין, א פאספארט אדער פאר 
קויפן טאבק אדער אלקאהאל. IDNYC גילט נישט ווי א באשטעטיקונג 

וועגן מיגראציע סטאטוס אדער ארבעט אטאריזאציע.

IDNYC איז 
די איינציקע קארטע וואסט איר באדארפט 

כדי צו באווייזן אז איר זייט 
א ניו יארקער!



יילונג פאראנשטאלטונגען ו דיסקאונט ביי פארו

IDNYC פארוויילונג דילז: עקסקלוסיווע דיסקאונטס פאר סינעמא 
בילעטן, בראדוויי דראמעס, שפארט פאראנשטאלטונגען, לונא-

פארקס א.א.וו. דאס גאנצע פאראגראם איז געמאכט בשותפות מיט 
 .)EBG( Entertainment Benefits Group

ניו יארק סיטי פוטבאל קלוב: דיסקאונט פאר בילעטן פאר באשטימטע 
זיצפלעצן ביי רעגולערע סיזאן שפילן 2016. 

ניו יארק טאנצטעאטער און טאנצשול: 10% דיסקאונט פאר אלע 
פערפאמענס בילעטן; 10% דיסקאונט פאר א -10קלאסענדיקע קארטע 
פאר דערוואקסענע; 5% דיסקאונט פאר דראפ-אין באלעט קלאסן פאר 

דערוואקסענע. 

The Alliance of Resident Theatres/New York: דיסקאונט 
 פאר בילעטן אין פארשיידענע טעאטרן, צום ביישפיל

 Second Stageאדער Roundabout Theatre Company
 .Theatre for a New Audience אדער Theatre

דיסקאונטס – געזונטקייט און שפארט

ניו יארק פארקס אבטייל: 10% דיסקאונט פאר א יאריקע מיטגלידשאפט 
אין Recreation Center פאר דערוואקסענע צווישן 25 און 61 יאר, 
אין 35 פארשיידענע צענטרן, און 10% דיסקאונט פאר טעניס פארקס 

פון NYC פארקס אבטייל.

YMCA: צוגאנג צו Y Roads young adult centers און צו
New Americans Welcome Centers; 20% דיסקאונט פאר 
 YMCA 22 מיטגלידשאפט פאר דערוואקסענע אדער משפחות אין

צענטערן ארום די שטאט. 

“סיטי בייק” )Citi Bike(: 15% דיסקאונט פאר א יאריקע 
מיטגלידשאפט פאר נייע “סיטי בייק” חברים. 

דיסקאונט אין סופערמארקן

“פוד באזאר” )Food Bazaar(: 5% דיסקאונט פאר אלע פראדוקטן 
אין די סופערמארקן פון “פוד באזאר” אין ניו יארק סיטי, מאנטיק ביז 

פרייטיק, 19-7 א זייגער. עס זענען דא א פאר אויסנעם. 

באנקינג בענעפיטס

איהר קענט באניצן IDNYC ווי אן אידענטיפיקאציע קארטע עפענדיק אן 
עקאונט אין א באנק א.א.וו. אין חלק פון די פינאנציעלע אינסטיטוציעס. 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits ווייטערע אינפארמאציע אויף

ו יארק. י נ ן  צער בעלי חיים צענטערן אי

$25 דיסקאונט אדאפטירענדיק א קאץ, א הונט אדער א האז.



אינפארמירט זיך ביי די דאזיקע קולטורעלע אינסטיטוציעס וועגען א 
בחינמדיקע יאריקע מיטגלידשאפט. איהר קענט רעגיסטרירן זיך ביז 
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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
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