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ชาวนิวยอร์ก 8 ล้านคน
บัตร 1 เดียวส�ำหรับเราทุกคน
ไทย (THAI)
ส�ำหรับข้อมูลสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:

● โทร 311
● เยี่ยมชม WWW.NYC.GOV/IDNYC

Bill de Blasio
Mayor
นายกเทศมนตรี

@ IDNYC

# IDNYC

IDNYC คือ
บัตร 1 เดียวที่คุณต้องมี
เพื่อพิสูจน์ว่าคุณคือ
ชาวนิวยอร์ก!

บัตร IDNYC ให้สิทธิประโยชน์ พิเศษ

ส�ำหรับข้อมูลที่เป็ นปั จจุบันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ โทร

311 หรือเยี่ยมชม www.nyc.gov/idnyc/benefits
บัตร IDNYC ได้รับการยอมรับในฐานะเป็ นหลักฐานพิสูจน์ตัวตนของ
คุณ:

● โดยหน่วยงานของนิวยอร์กซิตเี้ มื่อขอใช้บริการของรัฐและสิทธิ
ประโยชน์อ่ น
ื ๆ เช่น SNAP การช่วยเหลือเป็ นเงินสด และ
มาตรา 8

● โดยเจ้าหน้ าที่ต�ำรวจ NYPD ของนิวยอร์ก ยอมรับให้เป็ นบัตร
ประจ�ำตัวที่ถูกต้อง

● เพื่อใช้เป็ นหลักฐานเข้าอาคารสาธารณะ เช่น โรงเรียน
● เพื่อใช้เข้าสอบเทียบโรงเรียนมัธยมของรัฐนิวยอร์ก
● โดยนายจ้างยอมรับเมื่อส่งพร้อมหลักฐานการอนุญาตท�ำงาน
บัตร IDNYC สามารถใช้:

● เป็ น บัตรห้องสมุด ที่ระบบห้องสมุดสาธารณะประจ�ำบรูกลิน
นิวยอร์ก และควีนส์

● เป็ น BigAppleRxซึ่งเป็ น บัตรส่วนลดยาตามใบสั่งยา ทางการ
ของนิวยอร์กซิตี้ โปรดแสดง BIN และ GRP ที่อยู่หลังบัตรแก่
เภสัชกร

● เพื่อสมัครในตลาดประกันสุขภาพของรัฐนิวยอร์ก
● เพื่อลงทะเบียนกับNYC Health+Hospital
บัตร IDNYC ไม่อนุญาตให้ผู้ถือบัตร ขับรถ ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือบุหรี่ หรือเดินทางโดยเครื่องบิน บัตร IDNYC ไม่ได้มอบ
สถานะการอพยพหรือการอนุญาตให้ท�ำงาน
การเป็ นสมาชิกของสถาบันทางวัฒนธรรมฟรี
รับสมาชิกภาพระยะ 1 ปี ฟรีส�ำหรับพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ โรงละคร
และสวนพฤกษศาสตร์ที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของแผ่นพับนี้

ส่วนลดต่าง ๆ ส�ำหรับความบันเทิง

ข้อเสนอบัตร IDNYC ส�ำหรับความบันเทิง: ส่วนลดพิเศษส�ำหรับบัตร
ชมภาพยนตร์ การแสดงบรอดเวย์ การแข่งขันกีฬา สวนสนุก และอื่น ๆ
๋ 20% ส�ำหรับการแสดงทุกรอบ
โรงละครโซโห: ส่วนลดค่าตัว

๋ 20% ส�ำหรับภาพยนตร์รอบค�่ำ
โรงภาพยนตร์นิววิคตอรี่: ส่วนลดค่าตัว

กัลลิเวอร์ สเกต: ส่วนลด 25% ส�ำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม

๋ เข้าชมงาน
เทศกาลภาพยนตร์เชลซี: ส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิกและตัว
เรือส�ำราญบันเทิง: ส่วนลด 20% ส�ำหรับเรือส�ำราญที่ร่วมโครงการ
คิดพาสส์: ส่วนลดค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่

๋ สูงสุดถึง 25% ส�ำหรับกิจกรรมของบาร์ค
บาร์คเลย์เซ็นเตอร์: ส่วนลดค่าตัว
เลย์เซ็นเตอร์ที่ร่วมโครงการ รวมถึงการชกมวย, การแสดงส�ำหรับ
ครอบครัว, ทีมบาสเก็ตบอลบรู๊คลีน เน็ตส์, ทีมฮอคกีน
้ ้� ำแข็งนิวยอร์ก ไอส์
แลนด์เดอร์ และอีกมากมาย
นิ วยอร์ก ซิตี ้ ฟุตบอล คลับ: ลด $3 สามารถเลือกที่นัง่ ได้ทุกเกมตลอด
ฤดูกาลปกติ ณ สนามกีฬาแยงกี้
นิ วยอร์ก เธียเตอร์ บัลเลต์ และโรงเรียนบัลเล่ต์ นิ วยอร์ก: ลด 10%
ส�ำหรับการแสดงทุกครัง้ และบัตรระดับ 10 ส�ำหรับผู้ใหญ่

โรงละครท้องถิ่นในเครือ/นิ วยอร์ก: ส่วนลดส�ำหรับการแสดงที่โรงละคร
สมาชิก
ส่วนลดส�ำหรับสุขภาพและการออกก�ำลังกาย

ไบค์นิวยอร์ก: ส่วนลด 50% ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่หนึ่งปี

อวิเอเตอร์สปอร์ตส์: ส่วนลด 20% ค่าธรรมเนียมสมาชิก, ส่วนลด 50%
จัดงานปาร์ตี้
เชลชีเพียร์ส: มา 2 จ่าย 1 ที่สกาย ริงค์ในราคาเพียง $18 ส่วนลดส�ำหรับ
เซสชัน 2 ชัว
่ โมงที่สโมสรกอล์ฟ
กรมอุทยานและสันทนาการเมืองนิ วยอร์ก: ส่วนลด 10% ส�ำหรับค่า
ธรรมเนียมสมาชิกศูนย์สันทนาการส�ำหรับผู้ที่มีอายุ 25 – 61 ปี และใบ
อนุญาตใช้สนามเทนนิส

วายเอ็มซีเอ: การเข้าใช้ศูนย์วาย โรดส์และนิว อเมริกันส์ เซ็นเตอร์ รับ
ส่วนลด 15% ส�ำหรับค่าธรรมเนียมสมาชิกประเภทผู้ใหญ่และประเภท
ครอบครัวที่ศูนย์วายเอ็มซีเอ 22 แห่งทัว
่ เมือง
ซิตี ้ไบค์: ส่วนลด 15% ค่าธรรมเนียมสมาชิกใหม่หนึ่งปี

นิ วยอร์กโรด รันเนอร์ส: ฟรีค่าธรรมเนียมสมาชิกปี แรก

โมเดลล์ส สปอร์ตติง กู้ดส์: ส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าจากทุกสาขาใน
นิวยอร์ก ยกเว้นสินค้าบางรายการ
ส่วนลดเพิ่มเติม

ซิปคาร์: ฟรีค่าธรรมเนียมสมาชิก 1 ปี และส่วนลด 10-15% ของอัตราค่า
เช่ารายชัว
่ โมงในวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ฟู้ดบาซาร์: ส่วนลด 5% เมื่อซื้อสินค้าจากทุกร้านในนิวยอร์ก จันทร์-ศุกร์,
7.00 น. - 19.00 น. ยกเว้นสินค้าบางรายการ

การธนาคาร: ใช้บัตร IDNYC เป็ นเป็ นบัตรประจ�ำตัวหลักของคุณเพื่อเปิ ด
บัญชีที่สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.nyc.gov/idnyc/benefits
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ของนิ วยอร์ก: ลด $25 ส�ำหรับค่าธรรมเนียม ในการ
รับอุปการะแมว สุนัข และกระต่าย
คอร์สฮอร์ส: ส่วนลด 15% ต่อคลาส สูงสุดถึง $15 ต่อคลาส

เชิญสอบถามสถาบันทางวัฒนธรรมแห่งใดก็ตามเหล่านี้เพื่อรับสิทธิเป็ น
สมาชิกระยะหนึ่งปี ฟรี
American Museum of Natural History
BRIC
Bronx County Historical Society
Bronx Museum of the Arts
Brooklyn Academy of Music (BAM)
Brooklyn Children’s Museum
Carnegie Hall
Center for Performance Research
Central Park Zoo
China Institute
Drawing Center
Film Forum
Flushing Town Hall
International Print Center New York
Jacques Marchais Center for Tibetan Art
King Manor Museum
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
Prospect Park Zoo
The Public Theater
Queens Museum
Queens Theatre
SculptureCenter
Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden
Staten Island Museum
St. George Theatre
Studio Museum in Harlem
Sugar Hill Children’s Museum of Art & Storytelling
Symphony Space
Wildlife Conservation Society at the Bronx Zoo
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