
IDNYC کارڈ حامل

 فوائد
سے متعلق رہنما

2017

نیو یارک کے 8 ملین باشندے
ہم سبھی کے لیے 1 کارڈ

فوائد سے متعلق مزید معلومات کے لیے: 
311 پر کال کریں 	●

WWW.NYC.GOV/IDNYC مالحظہ کریں  	●

میئر

)URDU( اردو



IDNYC خصوصی فوائد فراہم کرتا ہے۔
فوائد کی بابت تازہ ترین معلومات کے لیے 311 پر کال کریں یا 

www.nyc.gov/idnyc/benefits مالحظہ کریں۔

IDNYC کو آپ کی شناخت کے بطور قبول کیا جاتا ہے: 

NYC ایجنسیوں کے ذریعہ سٹی کی خدمات اور فوائد جیسے SNAP، نقد  	●
اعانت )Cash Assistance( اور سیکشن 8 کے لیے درخواست دیتے وقت۔ 

NYPD پولیس کے ذریعہ درست شناخت کے بطور۔  	●
سرکاری عمارتوں جیسے اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے۔ 	●

NYS ہائی اسکول کے مساوی امتحان دینے کے لیے۔  	●
آجروں کے ذریعہ، کام کے اجازت نامہ کے ثبوت کے ساتھ جمع کروانے پر۔ 	●

IDNYC کو استعمال کیا جا سکتا ہے:

ایک الئبریری کارڈ کے بطور بروکلین، نیو یارک  	● 
 اور کوئنز پبلک الئبریری سسٹم میں۔ 

بطور NYC  ،BigAppleRx کا باضابطہ نسخہ کا رعایتی کار۔ اپنے  	●
فارماسسٹ کو اپنے کارڈ کی پشت پر موجود BIN اور GRP دکھائیں۔ 

 NYS Health Insurance( ہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس NYS 	●
Marketplace( میں درخواست دینے کے لیے۔ 

NYC Health+Hospital   کی سہولیات میں رجسٹر کروانے کے لیے۔ 	●

IDNYC کارڈ حاملین کو گاڑی چالنے الکحل یا تمباکو خریدنے یا جہاز سے سفر 
کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ IDNYC ترک وطنی کی حیثیت یا کام کے اجازت 

نامہ کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔

ثقافتی ا دارے کی مفت رکنیت 
اس بروشر کی پشت پر درج عجائب گھروں، چڑیا گھروں، تھیئٹرز اور بوٹانیکل 

گارڈنز میں 1 سال کی مفت رکنیت پائیں۔ رکنیت کی شرائط اور اہلیت کے لیے 
www.nyc.gov/idnyc مالحظہ کریں۔

 IDNYC
1 ایسا کارڈ ہے جو آپ کو درکار ہے 

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



تفریح پر رعایتیں 

IDNYC انٹرٹینمنٹ ڈیلز: مووی ٹکٹوں، براڈوے شوز، کھیل کود کے ایونٹس، تھیم 
پارکس وغیرہ پر خصوصی رعایتیں۔

 Brooklyn Sports and( بروکلن اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ
Entertainment(: بارکلیز سنٹر کے چنندہ ایونٹس، بشمول عالمی چمپیئن شپ 

باکسنگ، فیملی شوز اور کالج باسکٹ بال؛ نیز بروکلین نیٹس اور NY آئیلینڈرز گیمز 
پر %25 تک کی چھوٹ والی ٹکٹیں۔

نیو یارک سٹی فٹبال کلب )New York City Football Club(: یانکی 
اسٹیڈیم میں سبھی مستقل موسمی گیمز پر چنندہ سیٹوں کے لیے 3$ کی چھوٹ۔

 New York Theatre Ballet(  NY نیو یارک تھیئٹر بیلے اور بیلے اسکول
and Ballet School NY(: سبھی پرفارمنسز اور بالغانہ 10 درجہ والے کارڈ 

پر %10 چھوٹ۔ 

 /)The Alliance of Resident Theatres( االئنس آف ریزیڈنٹ تھیئٹرز
 NY: ممبر تھیئٹرز میں پرفارمنسز پر رعایتیں۔

صحت اور تندرستی پر چھوٹ 

NYC پارکس ڈپارٹمنٹ )NYC Parks Department(:  61 - 25 سال کی 
عمر کے بالغوں کے لیے تفریحی مرکز کی رکنیت پر ساالنہ %10 کی چھوٹ اور 

ٹینیس پرمٹس۔ 

Y  :YMCA روڈز کے ینگ ایڈلٹ سنٹرز اور نیو امریکنز ویلکم سنٹر تک رسائی؛ 
شہر بھر میں YMCA کے 22 مراکز پر اہل خانہ اور بالغ اراکین کے لیے 15% 

کی چھوٹ۔ 

سٹی بائیک )Citi Bike(: نئے اراکین کے لیے ساالنہ رکنیت پر %15 کی چھوٹ۔ 

NY روڈ رنرز )NY Road Runners(: پہلے سال کی مفت رکنیت، جس میں 
ریس انٹری فیس میں %45 کی چھوٹ، گروپ ٹریننگ پر رعایتیں وغیرہ شامل ہیں۔ 

ماڈل کے اسپورٹنگ کے سامان )Modell’s Sporting Goods(: درون 
اسٹور خریداریوں پر %10 چھوٹ کے لیے NYC کے سبھی مقامات پر اپنا کارڈ 

پیش کریں۔ کچھ استثناء الگو ہوتے ہیں۔ 

اضافی رعایتیں 

فوڈ بازار )NYC  :)Food Bazaar میں فوڈ بازار کے سبھی سپر بازاروں میں 
خریداریوں پر %5 کی چھوٹ، پیر تا جمعہ، صبح 7 بجے تا شام 7 بجے۔ کچھ 

استثناء الگو ہوتے ہیں۔ 

بینکنگ: آپ چنندہ مالی اداروں میں بینک یا کریڈٹ یونین اکاؤنٹ کھولنے کے لیے 
IDNYC کو اپنے بنیادی ID کے بطور استعمال کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیالت کے 

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

 Animal Care Centers( نیو یارک میں جانوروں کی نگہداشت کے مراکز
of New York(: بلیو، کتوں اور  خرگوشوں کے مدنظر گود لینے کی فیس میں 

25$ کی چھوٹ۔ 

کورس ہارس )CourseHorse.com  :)CourseHorse کے ذریعہ خریدے 
گئے کسی بھی کورس پر %15 کی چھوٹ زیادہ سے زیادہ رعایت 50$ فی کالس۔



ایک سال کی اپنی مفت رکنیت حاصل کرنے کے لیے ان میں سے کسی بھی ثقافتی 
مراکز سے پوچھ تاچھ کریں۔ 

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)


