
م�ی NYC ہوں
نیویارک ےک سبھی باشندے اہل ہ�ی

مفت نیویارک س�ٹ

IDNYC :شناخ�ت کارڈ ےک

ن باشندے نیویارک ےک 8 مل�ی
ہم سبھی ےک ل�ی 1 کارڈ

Bill de Blasioمی�ئ
IDNYC     # IDNYC @



اپنا مفت IDNYC حاصل کریں
ز پر پورے شہر م�ی ہمارے انرولمنٹ سن�ٹ

: آّ IDNYC ےک ل�ی درخواست دے سک�ت ہ�ی

اگر آپ نیویارک شہر ےک باشندے ہ�ی	 

ے	  آپ ےک پاس شناخ�ت ثبوت �ہ

کم از کم 14 سال یک عمر ےک ہ�ی	 

امیگریشن یک حیثیت ےس قطع نظر	 

: ے برا�ئ IDNYC تسلیم شدہ شناخت �ہ

�ن کا	  اسکولوں اور شہر یک عمارتوں م�ی داخل ہو

 شہر یک متعدد خدمات تک رسا�ئ اور NYPD ےک ساتھ 	 

تعامل کا

بینک اکاؤنٹ کھول�ن کا	 

یری کارڈ ےک طور پر استعمال کریں	  اےس اپ�ن الئ�ب

اور بہت کچھ!	 

ے: IDNYC کو مل سکتا �ہ

30 ےس زیادہ ثقاف�ت اداروں یک ایک سال یک مفت رکنیت 	 

ز م�ی چھوٹ	  مووی تھی�ٹ

صحت اور تندرس�ت ےک مراکز پر چھوٹ	 

 شہر ےک باضابطہ نسخوں پر چھوٹ ےک پروگرام 	 
BigAppleRx تک رسا�ئ

اور بہت کچھ!	 

! ے کہ آپ نیویارک ےک باشندے ہ�ی IDNYC اس بات کا ثبوت �ہ

ز )مراکز اندراج( یک مکمل فہرست، کارڈ ےک ل�ی  انرولمنٹ سن�ٹ

�ن ےک تمام زبردست  مطلوبہ دستاویزات، اور اپنا کارڈ استعمال کر

 NYC.GOV/IDNYC طریقوں ےک ل�ی رابطہ کریں 311، مالحظہ کریں

یا مت�ن پیغام بھیج�ی 877877۔

۔ ے۔ اخراج ےک ل�ی STOP لکھ کر بھیج�ی حوں کا اطالق ہوسکتا �ہ �ن ےک معیاری �ش ن بھیحب م�ت



MAKE THE ROADNEW YORK

DIGNIDAD, COMUNIDAD Y PODER

انرولمنٹ سن�ٹ ےک مقامات:
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DOF – برونکس بزنس سن�ٹ 
ل ز  3030 تھرڈ ایونیو، دورسی م�ز

NY 10455 ،برونکس

NYPL – یری سن�ٹ  برونکس الئ�ب
�ق کنگس بریج روڈ  310 م�ش

برونکس، این وا�ئ 10458

لن
روک

ب

DOF – بروکلن بزنس سن�ٹ 
ل ز یٹ، پہیل م�ز  210 جورالیمون اس�ٹ

NY 11201 ،برونکس

یری ل الئ�ب یری - سن�ٹ  بروکلن پبلک الئ�ب
 10 گرانڈ آرمی پالزہ

بروکلن، این وا�ئ 11238

ٹن �
ہی

ن 
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Union – DCA ز ہوڈ ٹرسٹ فیڈرل کریڈٹ یون�ی  نائ�ب
 1112 سینٹ نکولس ایونیو

نیویارک، این وا�ئ 10032

DOF – ز بزنس سن�ٹ ز ہی�ٹ  م�ی
ل ز یٹ، دورسی م�ز  66 جان اس�ٹ

برونکس، این وا�ئ 10038

یری - این وا�ئ �پ ایل ز الئ�ب ز ہی�ٹ  مڈ - م�ی
 455 ففتھ ایونیو

نیویارک، این وا�ئ 10016

نن �
وئی

ک

یری ز الئ�ب ل برانچ – کوئی�ز  سن�ٹ
ک بولیوارڈ  11-89 م�ی

جمائیکا، این وا�ئ 11432

یری ز الئ�ب یری – کوئی�ز  فلشنگ برانچ الئ�ب
یٹ ز اس�ٹ  17-41 م�ی

فلشنگ، این وا�ئ 11355

 میک دی روڈ نیویارک
 10-92 روزویلٹ ایونیو

جیکسن ہائٹس، این وا�ئ 11372

۔
ئ �
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س
ز آئیلینڈ بزنس سن�ٹ – DOFای  اسٹی�ٹ

ل ز  350 سینٹ مارکس پلیس، پہیل م�ز
ز آئیلینڈ، این وا�ئ 10301 اسٹی�ٹ

انرولمنٹ سن�ٹ ےک اوقات کار اور پوپ اپ انرولمنٹ سن�ٹ ےک جا�ئ وقوع ےک ل�ی مالحظہ 
کریں www.nyc.gov/idnyc یا 311 پر کال کریں۔


