
IDNYC لحاملي بطاقة

8 ماليين ساكن في نيويورك
بطاقة واحدة لنا جميًعا

لمزيد من المعلومات عن االمتيازات: 
اتصل بالرقم 311 	●

 WWW.NYC.GOV/IDNYC قم بزيارة الموقع اإللكتروني 	●

 دليل
االمتيازات

لعام 2017

العمدة

 )ARABIC( العربية



بطاقة IDNYC هي 
البطاقة الوحيدة التي تحتاجها 

لتثبت أنك 
أحد سكان نيويورك!

تقدم بطاقة IDNYC امتيازات حصرية.
للحصول على أحدث المعلومات عن المميزات اتصل بالرقم 311 أو قم 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits بزيارة

تقبل بطاقة IDNYC كإثبات لهويتك: 

لدى الوكاالت التابعة لمدينة نيويورك عند تقديم طلب لتلقي خدمات المدينة  	●
 ولمخصصات اإلعانات مثل SNAP واإلعانة النقدية وإعانة القسم 8 من 

قانون اإلسكان.

لدى ضباط إدارة الشرطة بمدينة نيويورك )NYPD( كتعريف هوية صالح. 	●
لدخول المباني العامة مثل المدارس. 	●

للخضوع الختبار معادلة المرحلة الثانوية بوالية نيويورك.  	●
لدى أصحاب العمل، عند تقديمها مع إثبات تصريح مزاولة العمل. 	●

:IDNYC يمكن استخدام بطاقة

كبطاقة مكتبية في أنظمة مكتبات بروكلين، ونيويورك، وكوينز.  	●
كبطاقة BigAppleRx، البطاقة الرسمية للخصومات على األدوية بمدينة  	●
 نيويورك. أظهر للصيدلي الخاص بك رقمي BIN وGRP الموجودْين على 

ظهر بطاقتك. 

 NYS Health( لتقديم طلب في سوق التأمين الصحي بوالية نيويورك 	●
.)Insurance Marketplace

.NYC Health+Hospitalللتسجيل في المنشآت التابعة لـ 	●

ال تسمح بطاقة IDNYC لحامليها بالقيادة أو شراء الكحول أو التبغ أو السفر جًوا. ال 
تمنح بطاقة IDNYC وضًعا معيًنا من حيث الهجرة أو تصريًحا بمزاولة عمل.

عضويات مجانية في المؤسسات الثقافية 
احصل على عضوية مجانية لمدة عام واحد في المتاحف وحدائق الحيوان والمسارح 

 وحدائق النباتات المذكورة على ظهر هذه النشرة. قم بزيارة الموقع اإللكتروني 
www.nyc.gov/idnyc لتتعرف على شروط العضوية واألهلية للحصول عليها.



خصومات على األنشطة الترفيهية 

عروض الترفيه التي تقدمها بطاقة IDNYC: خصومات حصرية على تذاكر دور 
السينما وعروض برودواي والفعاليات الرياضية والمالهي وغير ذلك كثير.

األنشطة الترفيهية والرياضية في بروكلين: خصومات تصل إلى 25% على بعض 
تذاكر فعاليات مركز باركليز، والتي تضم بطولة العالم للمالكمة والعروض العائلية 

ودوري كرة السلة للجامعات وأيًضا مباريات فريقي بروكلين نتس ونيويورك آيالندرز.

نادي نيويورك سيتي لكرة القدم األمريكية: خصم 3 دوالرات أمريكية على تذاكر مقاعد 
مختارة في مباريات الموسم العادية في ستاد يانكي.

مسرح الباليه )New York Theatre Ballet( ومدرسة الباليه بنيويورك 
 )Ballet School NY(: خصم 10% على جميع العروض وعلى بطاقة 

الـ10 صفوف للبالغين. 

 :)The Alliance of Resident Theatres/NY( اتحاد مسارح نيويورك
خصومات على العروض المقدمة في المسارح األعضاء.

خصومات على أنشطة الصحة واللياقة 

إدارة المتنزهات بمدينة نيويورك: خصم 10% على العضوية السنوية للمركز الترفيهي 
للبالغين من أعمار 25 - 61 عاًما وعلى تصاريح مالعب التنس. 

 Y Roads إمكانية الدخول لمراكز شباب :)YMCA( جمعية الشباب المسيحيين
ومراكز استقبال New Americans، خصم 15% على عضويات العائالت 

 والبالغين في 22 مركًزا تابًعا لجمعية الشباب المسيحيين )YMCA( على 
مستوى المدينة. 

برنامج Citi Bike: خصم 15% على العضوية السنوية لألعضاء الجدد. 

منظمة NY Road Runners: عضوية مجانية للسنة األولى، والتي تتضمن خصًما 
يصل ألكثر من 45% على رسوم دخول السباقات وخصومات على التدريب الجماعي 

وغير ذلك كثير. 

متاجر Modell للسلع الرياضية: أحضر بطاقتك إلى جميع المواقع في مدينة نيويورك 
لتحصل على خصم 10% على المشتريات من داخل المتجر. ُتطبق بعض االستثناءات. 

خصومات إضافية 

سوبر ماركت Food Bazaar: خصم 5% على المشتريات في جميع فروع سوبر 
ماركت Food Bazaar في مدينة نيويورك، من اإلثنين إلى الجمعة، من السابعة 

صباًحا حتى السابعة مساًء. ُتطبق بعض االستثناءات. 

الخدمات المصرفية: يمكنك استخدام بطاقة IDNYC باعتبارها البطاقة األساسية للتعريف 
بهويتك لتفتح حساًبا في مصرف أو اتحاد ائتماني لدى مؤسسات مالية مختارة. لمزيد من 
 .www.nyc.gov/idnyc/benefits التفاصيل، قم بزيارة الموقع اإللكتروني

 مراكز رعاية الحيوانات بنيويورك: خصم 25 دوالًرا على رسوم تبني القطط 
والكالب واألرانب.

CourseHorse: خصم 15% على أي دورة تدريبية تقوم بالتسجيل فيها عن طريق 
موقع CourseHorse.com بحد أقصى للخصم 50 دوالًرا للحصة. 



BRC-971 (MLF)

 استعلم لدى أي من هذه المؤسسات الثقافية لتحصل على عضويتك المجانية لمدة 
عام واحد. 

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


