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بطاقة IDNYC ھي
البطاقة الوحیدة التي تحتاجھا

لتثبت أنك 
أحد سكان نیویورك!

تقدم بطاقة IDNYC امتیازات حصریة.
للحصول على أحدث المعلومات حول المخصصات، اتصل بالرقم 311 أو 

تفضل بزیارة الرابط اإللكتروني 
.www.nyc.gov/idnyc/benefits

یتم قبول IDNYC كإثبات لھویتك:

من قِبل وكاالت مدینة نیویورك عند تقدیم طلب للحصول على خدمات المدینة  ●
ومخصصات مثل SNAP والمساعدات النقدیة ومخصصات القسم 8.

لدى ضباط إدارة شرطة نیویورك باعتبارھا ھویة صالحة.  ●
لدخول المباني العامة مثل المدارس.  ●

لخوض امتحان معادلة المدارس الثانویة في نیویورك.  ●
لدى أصحاب العمل، عند تقدیمھا مع إثبات تصریح مزاولة العمل.  ●

 :IDNYC یمكن استخدام بطاقة

كبطاقة مكتبة في أنظمة المكتبات العامة في بروكلین ونیویورك وكوینز.  ●
كبطاقة للحصول على الخصومات على األدویة الرسمیة الموصوفة بمدینة نیویورك.  ●

أظھر للصیدلي الخاص بك رقمي BIN وGRP الموجوَدین على ظھر بطاقتك.  

لتقدیم طلب في سوق التأمین الصحي في والیة نیویورك  ●
.NYS Health Insurance Marketplace  

.NYC للتسجیل في المنشآت التابعة لـ  ●

ال تسمح بطاقة IDNYC لحاملي البطاقات بالقیادة أو شراء الكحول أو التبغ أو السفر 
بالطائرة. ال تمنح بطاقة IDNYC وضعًا معینًا من حیث الھجرة أو تصریًحا بمزاولة عمل.

عضویات مجانیة في المؤسسات الثقافیة 
احصل على عضویة مجانیة لمدة عام واحد في المتاحف وحدائق الحیوان، المسارح والحدائق 

النباتیة المدرجة في الجزء الخلفي من ھذا الكتیب. 



خصومات على األنشطة الترفیھیة

عروض الترفیھ التي تقدمھا بطاقة IDNYC: خصومات حصریة على تذاكر دور 
السینما وعروض برودواي والفعالیات الریاضیة و المالھي وغیر ذلك كثیر.

The Alliance of Resident Theatres/NY: خصومات على العروض 
المقدمة في المسارح األعضاء.

Barclays Center: خصومات على أحداث مختارة.
Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!): خصم 5 

دوالرات على العروض والبرامج.
Entertainment Cruises: خصم بنسبة 20% على بعض النزھات البحریة.

Gulliver’s Gate: خصم بنسبة 25% على رسوم الدخول.
KidPass: خصومات على العضویات الجدیدة.

National Geographic Encounter: خصم 25% على الدخول و%15 
خصم على بضائع متجر التجزئة.

New Victory Theater: خصم بنسبة 20% على تذاكر العروض المسائیة.
New York City Football Club: خصم 3 دوالرات على 

.Yankee Stadium مقاعد محددة في جمیع مباریات الموسم العادیة في استاد
New York Theatre Ballet and Ballet School NY: خصم %10 

على عروض األداء والخصومات على االشتراك في الفصول.
SoHo Playhouse: خصم بنسبة 20% على تذاكر جمیع العروض.

TADA! Youth Theater: خصم 10% على البرامج.

خصومات على أنشطة الصحة واللیاقة

:Aviator Sports and Events Center
20% خصم لمدة سنة واحدة على العضویات، 15% خصم على الحفالت، و10% خصم 

على التزلج لفردین.
Bike New York: خصم بنسبة 50% على العضویات الجدیدة لمدة عام واحد.

Brooklyn Boulders Queensbridge: خصومات على الفصول الدراسیة.
Chelsea Piers: قبول لشخصین في Sky Rink مقابل 20 دوالًرا.

Citi Bike: خصومات على العضویات السنویة الجدیدة.
Modell’s Sporting Goods: خصم بنسبة 10% على المشتریات في جمیع 

المواقع بمدینة نیویورك. تُطبق بعض االستثناءات.
NYC Parks Department: خصم بنسبة 10% على عضویة المركز الترفیھي 

لمن تبلغ أعمارھم 25-61 عاًما، و على تصاریح مالعب التنس.
NY Road Runners: عضویة مجانیة ألول سنة.

YMCA: إمكانیة الدخول لمراكز Y Roads ومراكز New Americans؛ 
خصم بنسبة 15% على عضویات العائالت والبالغین في 22 مركًزا تابعًا لجمعیة الشباب 

المسیحیین على مستوى المدینة.

خصومات إضافیة

Animal Care Centers of New York: خصومات على رسوم التبني 
للقطط والكالب واألرانب.

الخدمات المصرفیة: استخدم بطاقة IDNYC باعتبارھا البطاقة األساسیة للتعریف 
بھویتك لفتح حساب لدى بعض المؤسسات المالیة. 

.www.nyc.gov/idnyc/benefits قم بزیارة
CourseHorse: خصم بنسبة 15% على الدورات الدراسیة بحد أقصى یصل إلى 

15 دوالًرا لكل فصل درايس.
Food Bazaar: خصم بنسبة 5% على المشتریات في جمیع متاجر نیویورك، من 

االثنین إلى الجمعة، من 7 صباًحا حتى 7 مساًء. تُطبق بعض االستثناءات.
Zipcar: عضویة مجانیة ألول سنة.
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أرسل تساؤلك إلى أي من ھذه المؤسسات الثقافیة للحصول على 
عضویة مجانیة لمدة عام واحد. 

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
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
Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art

Lincoln Center for the Performing Arts
Metropolitan Museum of Art

Metropolitan Opera
Museum at Eldridge Street

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 Aquarium

New York City Ballet
New York City Center

MoMA PS1
Park Avenue Armory

Pregones Theater
Prospect Park Zoo
The Public Theater

Queens Museum
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


