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8 מיליאן ניו יארקער
1 קארטל פאר אונז אלע

פאר מער בענעפיטן אינפארמאציע: 
רופט 311 	●

 WWW.NYC.GOV/IDNYC באזוכט 	●

מעיאר



IDNYC שטעלט צו אויסשליסליכע בענעפיטן.
פאר אפ-טו-דעיט אינפארמאציע אויף בענעפיטן, רופט 311 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits אדער באזוכט

IDNYC ווערט אנגענומען אלס אייער באווייז פון אידענטיטעט:

ביי NYC אגענטורן ביים זיך איינגעבן פאר סיטי סערוויסעס און  	●
בענעפיטן ווי SNAP, קעש אסיסטענס און סעקשאן 8.

ביי NYPD פאליציי אפיצירן אלס א גילטיגע אידענטיפיקאציע. 	●
פארן אריינגיין אין פובליק געביידעס ווי שולעס. 	●

פארן נעמען די NYS הויך שולע עקוויוועלענסי עקזאם. 	●
ביי ארבעטסגעבער, ווען מען גיבט עס אריין מיט באווייז פון ארבעט  	●

אויטאריזאציע.

IDNYC קען ווערן גענוצט:

אלס א לייברערי קארטל ביי די ברוקלין, ניו יארק, און קווינס פובליק  	●
לייברערי סיסטעמס.

אלס BigAppleRx, NYC'ס אפיציעלע פרעסקריפשאן דיסקאונט  	●
קארטל. ווייזט פאר אייער פארמאסיסט דעם BIN און GRP אויפן 

הונטערשטן טייל פון אייער קארטל. 

זיך איינצוגעבן ביים NYS העלט אינשורענס מארקפלאץ. 	●
זיך איינצוגעבן ביי NYC Health+Hospital פאסיליטיס. 	●

די IDNYC קארטל אויטאריזירט נישט דעם אייגנטומער צו דרייוון, קויפן 
 IDNYC .אלקאהאל אדער טאבאקא, אדער רייזן אויף אן עראפלאן

שענקט נישט קיין אימיגראציע סטאטוס אדער ארבעט אויטאריזאציע.

אומזיסטע קולטורעל אינסטיטוציע מעמבערשיפס 
באקומט אומזיסטע -1יאר מעמבערשיפס ביי די מוזעומס, טירגארטנס, 

טעאטערס און באטאנישע גארטנס וואס ווערן אויסגערעכנט אויפן 
 www.nyc.gov/idnyc הונטערשטן טייל פון דעם בראשור. באזוכט

פאר מעמבערשיפ טערמינען און בארעכטיגונג.

IDNYC איז 
דער 1 קארטל וואס איר דארפט האבן 

אויפצואווייזן אז איר זענט
א ניו יארקער!



אונטערהאלטונג דיסקאונטס 

IDNYC אונטערהאלטונג דיעלס: אויסשליסליכע דיסקאונטס אויף מואווי 
טיקעטס, בראדוועי שאוס, ספארטינג עווענטס, טיעם פארקס, און נאך.

 Brooklyn Sports and(  ברוקלין ספארטס און אונטערהאלטונג
 Barclays ביז 25% אראפ פון טיקעטס צו געוויסע :)Entertainment

Center עווענטס, אריינגערעכנט וועלט טשעמפיאנשיפ באקסינג, פאמיליע 
 NY און Brooklyn Nets שאוס און קאלעדזש בעסקעטבאל; ווי אויך

Islandersשפילן.

  :)New York City Football Club( ניו יארק סיטי פוטבאל קלוב 
Yankee $3 אראפ פון געוויסע זיצן ביי אלע רעגלמעסיגע סעזאן שפילן ביים 

Stadium.

 New York Theatre(  NY ניו יארק טיעטער באלעי און באלעי סקול
Ballet and Ballet School NY(:  10% אראפ פון אלע פערפארמענסעס 

און די עדאלט -10קלאס קארטל.

 The Alliance of Resident(  NY \די אלייענס פון רעזידענט טיעטערס
Theatres/NY(: דיסקאונטס אויף פערפארמענסעס ביי מעמבער טעאטערס.

געזונטהייט און פיטנעס דיסקאונטס 

NYC פארקס אפטיילונג )NYC Parks Department(:  10% אראפ 
יערליכע רעקריעישאן צענטער מעמבערשיפ פון ערוואקסענע אין עלטער פון 

25-61 און טעניס פערמיטס.

 New ראודס יונגע ערוואקסענע צענטערס און Y צוטריט צו :YMCA
Americans Welcome Centers; 15% אראפ פון פאמיליע און 

ערוואקסענע מעמבערשיפס ביי YMCA 22 צענטערס דורכאויס די סיטי.

סיטי בייק )Citi Bike(:  15% אראפ פון יערליכע מעמבערשיפ פאר נייע 
מעמבערס.

NY ראוד לויפערס )NY Road Runners(: אומזיסטע ערשטע יאר 
מעמבערשיפ, וואס רעכנט אריין ביז 45% אראפ פון פארמעסט-איינטריט 

פרייזן, דיסקאונטס אויף גרופע טרענירונג, און נאך.

מאדעל'ס ספארטינג גודס )Modell’s Sporting Goods(: צייגט אייער 
קארטל ביי אלע NYC לאקאלן פאר 10% אראפ פון זאכן וואס מען קויפט אין 

געשעפט. געוויסע אויסשליסונגען זענען גילטיג.

נאך דיסקאונטס 

 Food Bazaar 5% אראפ ביי אלע  : )Food Bazaar( פוד באזאאר
געשעפטן אין NYC, מאנטאג ביז פרייטאג, 7 אינדערפרי ביז 7 אוונט. געוויסע 

אויסשליסונגען זענען גילטיג.

באנקינג: איר קענט נוצן IDNYC אלס אייער פריימערי ID צו עפענען א באנק 
אדער קרעדיט יוניאן קאנטע ביי געוויסע פינאנציעלע אינסטיטוציעס. פאר מער 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits איינצלהייטן, באזוכט

 )Animal Care Centers of    ענימעל קעיר צענטערס פון ניו יארק 
 )New York:  25$ אראפ פון אדאפטירונג פרייזן פאר קעץ, הונט און האזלען.

CourseHorse:  15% אראפ פון סיי וועלכע קורס וואס מען קויפט דורך 
CourseHorse.com פאר א מאקסימום דיסקאונט פון $50 פער קלאס.



פרעגט איינע פון די קולטורעלע אינסטיטוציעס צו באקומען אייער 
אומזיסטע איין-יעריגע מעמבערשיפ. 

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)


