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8 MILIONË NJUJORKEZË
1 KARTË PËR TË GJITHË NE

PËR MË SHUMË INFORMACION RRETH PËRFITIMEVE: 

●	TELEFONONI NUMRIN 311

●	VIZITONI WWW.NYC.GOV/IDNYC 

Kryebashkiaku

SHQIP (ALBANIAN)



IDNYC OFRON PËRFITIME EKSKLUZIVE.
Për informacion të përditësuar mbi  
përfitimet, telefononi 311 ose vizitoni  
www.nyc.gov/idnyc/benefits.

IDNYC pranohet si dokumenti juaj i identifikimit:

●	Nga agjencitë e qytetit të Nju-Jorkut, kur aplikoni për 
shërbimet dhe përfitimet e qytetit, si SNAP, ndihma 
ekonomike dhe seksioni 8.

●	Nga oficerët e policisë së NYPD, si dokument  
i vlefshëm identifikimi.

●	Për regjistrim në institucionet publike, si shkollat.

●	Për dhënien e provimit të ekuivalencës së shkollës  
së mesme në shtetin e Nju-Jorkut.

●	Nga punëdhënësit, kur dorëzohet me vërtetimin  
e autorizimit për të punuar.

IDNYC mund të përdoret:

●	Si kartë biblioteke në sistemet e bibliotekave publike 
të Bruklinit, Nju-Jorkut dhe Kuinsit.

●	Si BigAppleRx, karta zyrtare e zbritjeve me recetë 
e qytetit të Nju-Jorkut. Tregojini farmacistit BIN dhe 
GRP në pjesën e pasme të kartës tuaj. 

●	Për të aplikuar në tregun e sigurimit shëndetësor të 
shtetit të Nju-Jorkut. 

●	Për t'u regjistruar në ambientet e NYC 
Health+Hospital.

Karta IDNYC nuk i autorizon mbajtësit e saj që të 
drejtojnë automjete, të blejnë alkool ose duhan ose  
të udhëtojnë me avion. IDNYC nuk akordon statusin  
e imigrimit apo të autorizimit për të punuar.

Anëtarësim falas në institucionet kulturore 
Përfitoni anëtarësime 1-vjeçare pa pagesë në muzetë, 
teatrot, kopshtet zoologjike dhe botanike të renditura 
në pjesën e pasme të kësaj broshure. Vizitoni  
www.nyc.gov/idnyc për kushtet dhe të drejtat  
e anëtarësimit.

IDNYC ËSHTË 
KARTA E VETME QË JU NEVOJITET 
PËR TË VËRTETUAR SE JENI 
NJUJORKEZ!



ZBRITJET PËR AKTIVITETET ARGËTUESE 

Përfitimet e IDNYC në lidhje me aktivitetet argëtuese: 
Zbritje ekskluzive për biletat e kinemasë, shfaqjet në Broduej, 
evenimentet sportive, parqet e lojërave etj.

Aktivitetet e argëtimit dhe sportive të Bruklinit: Deri në 25% 
zbritje të biletave për zgjedhjen e evenimenteve të qendrës 
Barclays, duke përfshirë kampionatin botëror të boksit,  
shfaqjet për familjarët dhe basketbollin e kolegjeve; si dhe 
lojërat e Brooklyn Nets dhe NY Islanders.

Klubi i futbollit i qytetit të Nju-Jorkut: Një zbritje prej 3 USD 
për vende të zgjedhura për të gjitha lojërat e sezonit të rregullt 
në stadiumin «Yankee».

Baleti teatral i Nju-Jorkut dhe Shkolla e Baletit e Nju-Jorkut: 
një zbritje prej 10% për të gjitha performancat dhe nga karta e të 
rriturve e klasës 10.

Aleanca e teatrove vendase/Nju-Jork: Zbritje për shfaqjet në 
teatrot anëtare.

ZBRITJET PËR QENDRA SHËNDETËSORE DHE PALESTRA 

Departamenti i Parqeve i qytetit të Nju-Jorkut: Zbritje prej 10% 
për anëtarësim vjetor në Qendrën e Rekreacionit për të rriturit  
e moshave 25 - 61 vjeç dhe për lejet e tenisit. 

YMCA: Aksesi në rrugët Y të qendrave për të rinjtë dhe të  
rriturit dhe ato të mikpritjes së amerikanëve të rinj; 15% zbritje 
për anëtarësimin e familjarëve dhe të të rriturve në 22 qendra 
YMCA në të gjithë qytetin. 

Citi Bike: 15% zbritje për anëtarësim vjetor për anëtarët e rinj. 

NY Road Runners: Anëtarësim falas vitin e parë, i cili përfshin 
deri në 45% zbritje për tarifat e regjistrimit në gara, zbritje për 
trajnimin në grup dhe të tjera. 

Modell’s Sporting Goods: Paraqisni kartën në të gjitha 
vendndodhjet e qytetit të Nju-Jorkut për 10% zbritje për  
blerjet në dyqane. Ka disa përjashtime. 

ZBRITJE TË TJERA 

Food Bazaar: 5% zbritje në të gjitha supermarketet Food Bazaar 
në qytetin e Nju-Jorkut, nga e hëna në të premte, 07:00 deri në 
19:00. Ka disa përjashtime. 

Shërbime bankare: Mund ta përdorni IDNYC si dokumentin 
kryesor të identifikimit për hapjen e një llogarie bankare ose 
shoqate krediti në institucionet e përzgjedhura financiare. Për 
detaje të mëtejshme, vizitoni www.nyc.gov/idnyc/benefits. 

Qendrat e kujdesit për kafshët të Nju-Jorkut: 25 USD zbritje për 
tarifat e adoptimit të maceve, qenve dhe lepujve.  

CourseHorse: 15% zbritje për çdo kurs të blerë nëpërmjet 
CourseHorse.com për zbritje maksimale prej 50 USD për seancë.



Kërkoni informacion pranë secilit prej këtyre 
institucioneve kulturore për të përfituar anëtarësimin 
tuaj njëvjeçar falas. 

American Museum of Natural History

BRIC

Bronx County Historical Society

Bronx Museum of the Arts

BAM (Brooklyn Academy of Music)

Brooklyn Children’s Museum

Carnegie Hall

Center for Performance Research

China Institute

The Drawing Center

Film Forum

Flushing Town Hall

Jamaica Center for Arts & Learning

Jacques Marchais Center for Tibetan Art

Lincoln Center for the Performing Arts

Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera

Museum at Eldridge Street

Museum of Arts and Design

Museum of Chinese in America

Museum of Jewish Heritage

Museum of Modern Art

Museum of the City of New York

New York Botanical Garden

New York City Ballet

New York City Center

MoMA PS1

Park Avenue Armory

Pregones Theater

The Public Theater

Queens Museum

Queens Theatre

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

St. George Theatre

Staten Island Museum

Studio Museum in Harlem

Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling

Symphony Space 

Wave Hill

Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo

BRC-971 (MLF)


