
IDNYC कार्डधारक

80 लाख न्यू्ोक्ड  बासिन्ाहरू
हामी िबकैा लागि 1 कार्ड

िुविघाहरूको थप जानकारीका लागि: 

●	311-मा फोन िनु्डहोि ्

●	हेनु्डहोि ्WWW.NYC.GOV/IDNYC 

सुविघाहरूको लागि
माि्गदर्गक

2017

मे्र अथा्डत ्निरपाल

नेपाली (NEPALI)



IDNYC ले विशरष्ट सुविधाहरू उपलबध िराउँछ।
िुविधाहरूका बारेमा निीनतम जानकारीका लागि 311 मा 
फोन िनु्डहोि ्िा www.nyc.gov/idnyc/benefits मा 
जानुहोि।्

IDNYC लाई तपाईंको पहहचान प्रमाणको रूपमा सिीकार िररन्छ: 

●	SNAP, नि् िहा्ता, र खणर 8 जसता िुविधाहरू अनन िहर 
िेिाहरूमा आिे्न ह्ं् ा NYC एजेनिीहरूदिारा। 

●	मान् पहहचानको रूपमा NYPD प्रहरी अगधकारीहरूदिारा। 

●	विद्ाल् जसता िाि्डजननक भिनहरूमा प्रिेश ि्ा्ड।

●	NYS हाइ सकयू ल िमानता परीक्ा ह्ँ्ा 

●	का््ड िरेको प्रमाणका िाथ पेश ि्ा्ड रोजिार्ाताहरूदिारा

IDNYC प्र्ोि िररन िककन्छ:

●	पुस्तकालय कार्गको रूपमा ब्ुक्लन, न्यू्ोक्ड , र क्िनि पक्लक 
लाइबे्री प्रणालीहरूमा। 

●	BigAppleRx को रूपमा NYC को आगधकाररक औषधी परा्ग छू्ट 
कार्ग। तपाईंको कार्डको प्छाडर भािमा रहेको BIN र GRP लाई औषधी 
बबके्तालाई ्ेखाउनुहोि।् 

●	NYS सिास्थ् बीमा बजारमा आिे्न ह्नको लागि। 

●	NYC Health+Hospital िुविधाहरूमा ्ता्ड िन्डको लागि।

IDNYC कार्डले कार्डधारकहरूलाई िारी चलाउन, मह्रा िा िुतती खरर् 
िन्ड िा हिाइजहाज माफ्ड त ्ात्ा िनने अगधकार प्र्ान ि द्ैन। IDNYC ले 
अध्ािमन कसथनत िा का््ड अगधकार प्र्ानि द्ैन।

नि:रुलक सांसककृ न्तक संस्ा सदसय्ता 
्ि वििरण पुकसतकाको प्छाडरपट्ी ियूचीबद्ध िररएका िंग्ाहल्, 
गचडर्ाखाना, गथएटर, िनसपनत् बिैंचाहरूमा नन:शुलक 1 िषती् 
ि्स्ताहरू प्रापत िनु्डहोि।् ि्स्ताका ित्डहरू तथा ्ोग्ताको  
लागि www.nyc.gov/idnyc मा जानुहोि।्

तपेईं न्यू्ोरक िािी हुनुहुन्छ भनी 
प्रमाणणत िन्डलाई 

तपाईंको लागि आिश्क 
1 कार्ड IDNYC हो!



मनोरञजन ्छयू टहहरू 

IDNYC मिोरञ्जि सम्झौ्ताहरू: चलगचत् हटकेट, ब्ोरिे शो, खेलकयू ् 
का््डक्म, गथम पाक्ड , र थप ठाउँहरूमा विशषे ्छयू टहरू।

ब्ुक्लि खेलकूद ्त्ा मिोरञ्जि: िलर्ड च्ाक्प्नसिप बक्िङ, फेसमली 
शो तथा कलेज बासकेटबल; िाथ ैब्ुक्लन नेटि तथा NY आइिल्ाणरर 
खेलहरू िहहतका बा्लनेज केनद्रका का््डक्महरू च्न िन्डका लागि 
हटकटहरूमा 25% ि्म ्छयू ट 

नयूयोक्ग  शस्टी फु्टबल ्लब: ्ाङककी सटेडर्ममा िब ैनन्समत सिजनका 
खेलहरूका लागि $3 अफ च्न सिटहरू।

नयूयोक्ग  ग्य्टर बयाले्ट ्त्ा बयाले्ट सकूल NY: िब ैप्रसतुनतहरू र ि्सक 
10-कक्ा कार्डमा 10% ्छयू ट 

नििासी ग्य्टरको सम्झौ्ता/NY: ि्स् गथ्टररूमा प्रसतुनतहरूमा ्छयू ट।

सिास्थ् तथा तन्रुूसती ्छयू टहरू 

NYC पाक्ग  विभाि: 25 - 61 उमेर भएका ि्सकहरूका लागि मनोरञजन 
केनद्र ि्स्तामा 10% ्छयू ट तथा टेननि अनुमनतहरू। 

YMCA: Y िरक ्ुिा केनद्रहरू र न्ा ँअमेररककी सिाित केनद्रहरूको 
पहँुच; िहरका 22 YMCA केनद्रहरूमा पररिार र ि्सक ि्स्ताहरूमा 
15% ्छयू ट। 

शस्टी बाइक: न्ा ँि्स्हरूका लागि िावष्डक ि्स्तामा 15% ्छयू ट। 

NY रोर रिरहरू: रेि-प्रिेश शुलकहरूमा 45% ि्म ्छयू ट, िमयूह 
प्रसशक्णमा ्छयू ट र थप कुराहरू िमािेश िनने नन:शुलक पहहलो-िष्डको 
ि्स्ता। 

मोरलेस सपोर्ट्गङ िुडस: पिलबाट खरर्हरू ि्ा्ड 10% ्छयू टका लागि आफनो 
कार्डलाई िब ैNYC सथानहरूमा ्ेखाउनुहोि।् केही अपिा् लाियू हुन्छन।् 

अनतरर्त ्छयू टहरू 

Food Bazaar: NYC का िब ैFood Bazaar िुपरमाकने टहरूमा, 
िोमबार्ेणख शुक्बार, बबहान 7 बजे्ेणख िाँझ 7 बजेि्म खरर्मा  
5% ्छयू ट। केही अपिा् लाियू हुन्छन।् 

बैंककङ: तपाईंले वितती् िसंथाहरू च्न क्ममा बैंक खोलन िा के्डरट ्यूनन्न 
खाता खोलन IDNYC लाई तपाईंको प्राथसमक ID को रूपमा प्र्ोि िन्ड 
ि्नहुुन्छ। थप वििरणका लागि, www.nyc.gov/idnyc/benefits  
मा हेनु्डहोि।् 

्जिािर सयाहार केनद्र नयूयोक्ग : बबरालो, कुकुर र खरा्ोहरूको अिंीकरण 
शुलकमा $25 ्छयू ट। 

CourseHorse: $50 प्रनत कक्ाको अगधकतम ्छयू टका लागि 
CourseHorse.com बाट कुनपैनन कोि्डहरू खरर् ि्ा्ड 15% ्छयू ट।



BRC-971 (MLF)

तपाईंको एक िषने नन:शुलक ि्स्ता प्रापत िन्ड ्ी िांसककृ नतक िंसथाहरू 
मध्े कुन ैएउटामा िोधपयू्छ िनु्डहोि।् 

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


