
IDNYC ՔԱՐՏԱՊԱՆ

ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

2017Թ.
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ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ. 

●	ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ 311

●	ԱՅՑԵԼԵՔ WWW.NYC.GOV/IDNYC 

Քաղաքապետ

ՀԱՅԵՐԵՆ (ARMENIAN)



IDNYC ՔԱՐՏԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԲԱՑԱՌԻԿ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:
Առավելությունների մասին թարմ տեղեկատվության 
համար զանգահարեք 311 կամ այցելեք www.nyc.
gov/idnyc/benefits:

IDNYC քարտն ընդունվում է որպես Ձեր ինքնությունը հաստատող 
փաստաթուղթ.

●	 Նյու Յորք քաղաքի մարմինների կողմից՝ քաղաքի այնպիսի 
ծառայությունների կամ արտոնությունների համար դիմելիս, 
ինչպիսիք են՝ սննդամթերքի արտոնյալ գնման ծրագիրը (SNAP), 
դրամական աջակցության ծրագիրը (Cash Assistance) և 
բնակարանային օրենսդրության 8 բաժնով սահմանված ծրագիրը 
(Section 8).

●	 Նյու Յորքի ոստիկանական բաժանմունքի (NYPD) ոստիկանների 
կողմից՝ որպես ինքնության վավեր փաստաթուղթ.

●	 այնպիսի հանրային շենքեր մուտք գործելիս, ինչպիսիք են 
դպրոցները.

●	 Նյու Յորք նահանգի ավագ դպրոցի ավարտական քննություն 
հանձնելիս.

●	 գործատուների կողմից՝ աշխատանքի թույլտվությունը 
հաստատող փաստաթղթի հետ միասին ներկայացնելու դեպքում:

IDNYC քարտը կարող է օգտագործվել.

●	 որպես գրադարանային քարտ՝ Բրուկլինի, Նյու Յորքի և Քուինսի 
հանրային գրադարանների համակարգերում.

●	 Որպես BigAppleRx՝ Նյու Յորք քաղաքի պաշտոնական 
դեղատոմսային զեղչային քարտ: Ցույց տվեք Ձեր դեղագործին 
BIN-ը և GRP-ը, որոնք գտնվում են Ձեր քարտի հակառակ 
մասում. 

●	 Նյու Յորք նահանգի բժշկական ապահովագրության շուկայում 
հայտ ներկայացնելու համար.

●	 NYC Health+Hospital հաստատություններում գրանցվելու 
համար:

IDNYC քարտը քարտապաններին չի տրամադրում վարելու,  
ալկոհոլ կամ ծխախոտ գնելու կամ ինքնաթիռով ճանապարհորդելու 
թույլտվություն: IDNYC քարտը չի տրամադրում ներգաղթային 
կարգավիճակ կամ աշխատանքի թույլտվություն:

Մշակութային հաստատությունների անվճար բաժանորդագրություն 
Ստացեք սույն բրոշյուրի հակառակ կողմում թվարկված 
թանգարանների, կենդանաբանական այգիների, թատրոնների և 
բուսաբանական այգիների 1 տարվա անվճար բաժանորդագրություն: 
Բաժանորդագրության պայմանների և պահանջներին 
համապատասխանության մասին տեղեկատվության համար այցելեք 
www.nyc.gov/idnyc:

IDNYC ՔԱՐՏԸ 
ՄԻԱԿ ՔԱՐՏՆ Է, ՈՐԸ ՁԵԶ ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է՝ 
ԱՊԱՑՈՒՑԵԼՈՒ, ՈՐ 
ՆՅՈՒ ՅՈՐՔԻ ԲՆԱԿԻՉ ԵՔ:



ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԶԵՂՉԵՐ 

IDNYC քարտի ժամանցային առաջարկներ. Բացառիկ զեղչեր 
կինոթատրոնների տոմսերի, Բրոդվեյի ներկայացումների, մարզական 
միջոցառումների, թեմատիկ զբոսայգիների և այլնի համար:

Բրուկլինի մարզական և ժամանցային առաջարկներ. Մինչև 25% 
զեղչ՝ Barclays Center-ի ընտրված միջոցառումների (ներառյալ՝ 
բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության, ընտանեկան շոուների և 
քոլեջների թիմերի միջև բասկետբոլային խաղերի), ինչպես նաև 
«Բրուկլին Նեթս»-ի և «Նյու Յորք Այլենդերս»-ի խաղերի համար:

Նյու Յորք քաղաքի ֆուտբոլային ակումբ. $3 զեղչ (առանձին տեղերի 
համար)՝ «Յանկի» մարզադաշտում պաշտոնական խաղաշրջանի 
բոլոր խաղերի համար:

Նյու Յորքի բալետի թատրոն և ՆՅ բալետի դպրոց. 10% զեղչ բոլոր 
ներկայացումների և մեծահասակների համար նախատեսված 10 
կարգի քարտի համար: 

Ռեզիդենտ թատրոնների ալյանս/ՆՅ. Զեղչեր անդամ թատրոններում 
ներկայացումների համար:

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻՏՆԵՍԻ ԶԵՂՉԵՐ 

Նյու Յորք քաղաքի զբոսայգիների դեպարտամենտ. Հանգստի 
կենտրոնի տարեկան բաժանորդագրության 10% զեղչ՝ 25 - 61 
տարեկան մեծահասակների համար և թենիսի տոմսեր: 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ (YMCA). 
«Y Roads» երիտասարդ չափահասների կենտրոններ և «New 
Americans Welcome Centers» կենտրոններ մուտք գործելու 
հնարավորություն, ինչպես նաև ընտանեկան և չափահասների 
բաժանորդագրությունների 15% զեղչ՝ քաղաքով մեկ տեղակայված՝ 
YMCA-ի 22 կենտրոնների համար: 

«Citi Bike» համակարգ. 15% զեղչ՝ նոր անդամների տարեկան 
բաժանորդագրության համար: 

«NY Road Runners» կազմակերպություն. Առաջին տարվա համար 
անվճար բաժանորդագրություն, որը ներառում է մինչև 45% զեղչ՝ 
մրցավազքի մուտքի վճարների համար, զեղչեր խմբային 
մարզումների համար և այլն: 

«Modell’s Sporting Goods» խանութներ. Ներկայացրեք Ձեր  
քարտը Նյու Յորք քաղաքում տեղակայված վաճառքի բոլոր 
վայրերում՝ խանութներից գնումների համար 10% զեղչ ստանալու 
համար: Գործում են որոշակի բացառություններ: 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԶԵՂՉԵՐ 

«Food Bazaar» սուպերմարկետներ. 5% զեղչ՝ Նյու Յորք քաղաքում 
տեղակայված «Food Bazaar» բոլոր սուպերմարկետներից գնումների 
համար, երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 7:00-ից մինչև 19:00-ը: 
Գործում են որոշակի բացառություններ: 

Բանկեր. Դուք կարող եք օգտագործել Ձեր IDNYC քարտը որպես Ձեր 
ինքնությունը հաստատող առաջնային միջոց՝ որոշակի ֆինանսական 
հաստատություններում բանկային կամ վարկային միության հաշիվ 
բացելու համար: Առավել մանրամասն տեղեկատվության համար 
այցելեք www.nyc.gov/idnyc/benefits:

Նյու Յորքի կենդանիների խնամքի կենտրոններ. $25 զեղչ՝ շներ, 
կատուներ և ճագարներ ձեռք բերելու վճարների համար: 

«CourseHorse»-ի դասընթացներ. 15% զեղչ՝ CourseHorse.com-ի 
միջոցով ձեռք բերված ցանկացած դասընթացի համար (մեկ 
դասընթացի համար առավելագույն զեղչը՝ $50):



Ստացեք տեղեկություններ մեկ տարվա անվճար 
բաժանորդագրություն ստանալու վերաբերյալ՝ դիմելով  
այս մշակութային հաստատություններից որևէ մեկին: 

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)


