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 8מיליון תושבי ניו-יורק
כרטיס אחד לכולנו
עברית ()HEBREW
נוסף על ההטבות:

●
●

חייג 311
בקר באתר WWW.NYC.GOV/IDNYC

# IDNYC

@ IDNYC

Bill de Blasio
ראש העיר

 IDNYCהוא
הכרטיס האחד שאתה צריך
כדי להוכיח שאתה
תושב ניו-יורק!

 IDNYCמספק הטבות ייחודיות.
לקבלת מידע עדכני על הטבות ,חייג  311או בקר באתר
.www.nyc.gov/idnyc/benefits
 IDNYCמקובל כהוכחה לזהותך:

●

לצורך הגשת בקשות לקבלת שירותים עירוניים והטבות מרשויות העיר ניו
יורק כגון  SNAP ,Cash Assistanceו.Section 8-

●

לצורך הצגה לשוטרי  NYPDכתעודה מזהה חוקית.

●

לצורך כניסה למבנים ציבוריים כגון בתי ספר.

●

לצורך השתתפות בבחינת הוכחת כישורים אקדמיים תיכוניים ) (HSEשל
.NYS

●

על ידי מעסיקים ,כאשר הוא מוצג עם הוכחת אישור עבודה.

אפשר להשתמש ב:IDNYC-

●

ככרטיס ספרייה בספריות הציבוריות של Brooklyn, New York
ו.Queens-

●

ככרטיס הנחות רשמי של העיר ניו יורק ) (NYCלרכישת תרופות מרשם.
הצג לרוקח את קודי ה BIN-וה GRP-שבגב הכרטיס.

●

לצורך הגשת בקשת הצטרפות ל-
.NYS Health Insurance Marketplace

●

לצורך רישום במתקנים של העיר ניו יורק.

כרטיס ה IDNYC-אינו מאשר למחזיק הכרטיס לנהוג ,לקנות אלכוהול או
טבק או לעלות על מטוס IDNYC .אינו מעניק מעמד הגירה או אישור עבודה.
חברות חינם במוסדות תרבות
קבל חברויות ללא תשלום למשך שנה אחת למוזיאונים ,לגני החיות,
לתאטראות ולגנים הבוטניים המפורטים בגב עלון זה.

הנחות בידור

 :IDNYC Entertainment Dealsהנחות ייחודיות לכרטיסים לסרטים,
למופעים בברודוויי ,לאירועי ספורט ,לפארקי שעשועים ועוד.
 :The Alliance of Resident Theatres/NYהנחות להופעות
בתאטראות קהילתיים.
 :Barclays Centerהנחות על אירועים נבחרים.
)! $5 :Bronx Academy of Arts and Dance (BAADהנחה על
הופעות והצגות.
 20% :Entertainment Cruisesהנחה על הפלגות נבחרות.
 25% :Gulliver’s Gateהנחה על דמי הכניסה.
 :KidPassהנחות על חברויות חדשות.
 25% :National Geographic Encounterעל דמי הכניסה ו15% -
הנחה על רכישות בחנות המזכרות.
 20% :New Victory Theaterהנחה על הופעות ערב.
 $3 :New York City Football Clubהנחה על מושבים נבחרים
בכל משחקי העונה הסדירה באצטדיון .Yankee
10% :New York Theatre Ballet and Ballet School NY
הנחה על מופעים והנחות על חוגים.
 20% :SoHo Playhouseהנחה על כרטיסים לכל ההופעות.
 10% :TADA! Youth Theaterהנחה על כל ההצגות.
הנחות בריאות וכושר

 20% :Aviator Sports and Events Centerהנחה לחברויות של
שנה אחת 15% ,הנחה לעריכת אירועים ו 10% -הנחה על חוגי החלקה על
הקרח לשני אנשים.
 50% :Bike New Yorkהנחה על חברויות חדשות של שנה אחת.
 :Brooklyn Boulders Queensbridgeהנחות על חוגים.
 :Chelsea Piersכרטיס כניסה  2ב 1-להחלקה על הקרח בSky Rink-
תמורת .$20
 :Citi Bikeהנחות על חברויות שנתיות חדשות.
 10% :Modell’s Sporting Goodsהנחה על רכישות בכל חנויות
העיר ניו יורק .לא חל על כל הפריטים.
 10% :NYC Parks Departmentהנחה על חברות במרכז פעילויות
הפנאי ) (Recreation Centerלגילאי  ,25 - 61והיתרים למשחקי טניס.
 :NY Road Runnersחברויות ללא תשלום בשנה הראשונה.
 :YMCAגישה למרכזי  Y Roadsו 15% ;New Americans-הנחה על
חברויות למשפחות ולמבוגרים ב 22 -מרכזי  YMCAבכל רחבי העיר.
הנחות נוספות

 :Animal Care Centers of New Yorkהנחות בדמי אימוץ של
חתולים ,כלבים וארנבונים.
 :Bankingהשתמש בכרטיס  IDNYCכתעודה המזהה העיקרית שלך
לפתיחת חשבון במוסדות פיננסיים נבחרים.
בקר באתר .www.nyc.gov/idnyc/benefits
 15% :CourseHorseהנחה על כיתות ,עד  $15לכל היותר לכיתה.
 5% :Food Bazaarהנחה בכל חנויות העיר ניו יורק .ימים ב'-ו' ,מ-
 07:00עד  .19:00לא חל על כל הפריטים.
 :Zipcarחברות ללא תשלום בשנה הראשונה.

פנה למוסדות תרבות אלה
.כדי לקבל מינוי ללא תשלום למשך שנה אחת
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 Aquarium
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
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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