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IDNYC کارڈ حامل

فوائد
گائیڈ

2019

نیو یارک کے 8 ملین باشندے
ہم سبھی کے لیے 1 کارڈ

فوائد سے متعلق مزید معلومات کے لیے:

)URDU( اردو

Bill de Blasio @ IDNYC      # IDNYC
میئر



IDNYC
1 ایسا کارڈ ہے جو آپ کو درکار ہے

یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ
نیو یارک کے باشندے ہیں!

IDNYC خصوصی فوائد فراہم کرتا ہے۔
فوائد سے متعلق تازه ترین معلومات کے لیے، 311 پر کال کریں یا 

www.nyc.gov/idnyc/benefits مالحظہ کریں۔

IDNYC کو آپ کی شناخت کے بطور قبول کیا جاتا ہے:

،SNAP کی ایجنسیوں کے ذریعہ سڻی کی خدمات اور فوائد جیسے NYC  ●
نقد اعانت اور سیکشن 8 کے لیے درخواست دیتے وقت۔

NYPD پولیس افسران کے ذریعہ موزون شناخت کے بطور۔  ●
سرکاری عمارتوں جیسے اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے۔  ●

NYS ہائی اسکول کے مساوی امتحان دینے کے لیے۔  ●
آجروں کے ذریعہ، کام کے اجازت نامہ کے ثبوت کے ساتھ جمع کروانے پر۔  ●

IDNYC کو استعمال کیا جا سکتا ہے:

Brooklyn, New York اور Queens پبلک الئبریری سسڻم میں الئبریری  ●
کارڈ کے بطور۔

NYC کے باضابطہ نسخے پر چھوٹ کے کارڈ کے بطور۔ اپنے کارڈ کی پشت پر  ●
موجود BIN اور GRP اپنے فارماسسٹ کو دکھائیں۔

NYS Health Insurance) ہیلتھ انشورنس مارکیٹ پلیس NYS  ●
Marketplace) کے لیے درخواست دینے کے لیے۔

NYC کی سہولیات میں رجسڻر کروانے کے لیے۔  ●

IDNYC کارڈ کارڈ حاملین کو گاڑی چالنے، الکحل یا تمباکو خریدنے یا جہاز سے سفر 
کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ IDNYC ترک وطنی کی حیثیت یا کام کے اجازت نامہ 

کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔

ثقافتی ادارے کی مفت رکنیت 
مفت 1 سال کی رکنیت حاصل کریں میوزیم، چڑیا گھروں، تھیئڻرز اور بوڻینیکل گارڈنز 

میں جو اس بروشر کی پشت پر مندرج ہیں۔



تفریح پر رعایتیں

IDNYC Entertainment Deals: مووی ڻکڻوں، براڈوے شوز، کھیل کود 
کے ایونڻس، تھیم پارکس وغیره پر خصوصی رعایتیں۔

The Alliance of Resident Theatres/NY: ممبر تھیئڻرز میں 
پرفارمنسز پر رعایتیں۔

Barclays Center: چننده ایونڻس پر رعایتیں۔

Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!):  5$ کی چھوٹ 
پرفارمنسز اور پروگرامنگ پر۔

Entertainment Cruises: منتخب کروزز پر %20 کی رعایت۔

Gulliver’s Gate: داخلہ فیس پر %25 کی رعایت۔

KidPass: نئی رکنیت پر رعایتیں۔

National Geographic Encounter:  %25 کی چھوٹ داخلہ پر اور 
%15 چھوٹ ریڻیل شاپ کے اسباب تجارت پر۔

New Victory Theater: شام کی پرفارمنسز کے لیے ڻکڻوں پر %20 کی 
رعایت۔

New York City Football Club: یانکی اسڻیڈیم میں سبھی مستقل موسمی 
گیمز پر چننده سیڻوں کے لیے 3$ کی چھوٹ۔

 10%  :New York Theatre Ballet and Ballet School NY
چھوٹ پرفارمنسز پر اور کالسوں پر رعایتیں۔

SoHo Playhouse: سبھی پرفارمنسز کے لیے ڻکڻوں پر %20 کی رعایت۔

TADA! Youth Theater:  %10 چھوٹ تمام پروگرامنگ پر۔

صحت اور تندرستی پر چھوٹ

Aviator Sports and Events Center:  %20 چھوٹ ایک سال کی 
رکنیت پر، %15 چھوٹ پارڻیز پر پر اور %10 چھوٹ 2 لوگوں کے لیے اسکیڻنگ ۔پر

Bike New York:  %50 چھوٹ نئی ایک سالہ رکنیت پر۔

Brooklyn Boulders Queensbridge: کالسوں پر چھوٹ۔

Chelsea Piers: اسکائی رنک میں 20$ میں 1 کے عوض 2 کا داخلہ

Citi Bike: نئی ساالنہ رکنیت پر چھوٹ۔

NYC  :Modell’s Sporting Goods کے سبھی مقامات پر خریداریوں پر 
%10 کی رعایت۔ کچھ استثناء الگو ہوتے ہیں۔

NYC Parks Department:  61 - 25 سال کی عمر کے لوگوں کے لیے 
تفریحی مرکز کی رکنیت پر %10 کی رعایت اور ڻینس پرمڻس۔

NY Road Runners: مفت پہلے سال کی رکنیت۔

Y  :YMCA روڈز اور نیو امریکنز سنڻر تک رسائی؛ شہر بھر میں YMCA کے 
22 مراکز پر اہل خانہ اور بالغ کی رکنیت کے لیے %15 کی رعایت۔

اضافی رعایتیں

Animal Care Centers of New York: رعایتیں بلیوں، کتوں، اور 
خرگوشوں کے لیے تبنیت کی فیس۔

بینکنگ: چننده مالی اداروں میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے IDNYC کو اپنی بنیادی 
ID کے بطور استعمال کریں۔ www.nyc.gov/idnyc/benefits مالحظہ 

کریں۔
CourseHorse: فی کالس زیاده سے زیاده 15$ تک کالسز پر %15 کی رعایت۔

NYC  :Food Bazaar کے سبھی اسڻورز پر خریداریوں پر %5 کی رعایت، 
پیر تا جمعہ، صبح 7 بجے تا شام 7 بجے۔ کچھ استثناء الگو ہوتے ہیں۔

Zipcar: مفت پہلے سال کی رکنیت۔
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اپنی مفت ایک سال کی رکنیت پانے کے لیے ان میں سے
کسی بھی ثقافتی ادارے سے پوچھ تاچھ کریں۔

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




