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IDNYC دارنده کارت

راھنمای
مزایای
2019

8 میلیون نیویورکی
1 کارت برای ھمھ ما

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مزایا:

شھردار
Bill de Blasio @ IDNYC      # IDNYC

)FARSI( فارسی



IDNYC
تنھا کارتی است کھ نیاز دارید

تا ثابت کنید کھ شما
یک نیویورکی ھستید!

IDNYC مزایای ویژه ای را بھ ھمراه دارد.
برای کسب اطالعات بھ روز در خصوص مزایا، با 311 تماس بگیرید 

یا بھ لینک www.nyc.gov/idnyc/benefits مراجعھ کنید.

IDNYC بھ عنوان کارت شناسایی شما توسط نھادھا و برای امور زیر پذیرفتھ میشود:

،SNAP ھنگام درخواست خدمات و مزایای شھری ھمچون NYC توسط آژانس ھای  ●
کمک نقدی، و مزایای بند 8.  

افسران پلیس NYPD بھ عنوان مدرک شناسایی معتبر.  ●
برای ورود بھ ساختمانھای عمومی ھمچون مدارس.  ●

.NYS برای شرکت در آزمون معادل دبیرستان  ●
توسط کارفرمایان ھنگام ارائھ با پروانھ کسب و کار.  ●

از IDNYC می توان در موارد زیر استفاده کرد: 

،New York  ،Brooklyn  بھ عنوان کارت کتابخانھ در  ●
. Queens و سامانھ ھای کتابخانھ عمومی  

بھ عنوان کارت تخفیف نسخھ تجویزی رسمی  BIN  .NYC و GRP موجود در  ●
پشت کارت خود را بھ داروساز خود نشان دھید.  

.NYS Health Insurance Marketplace بھ منظور درخواست در  ●
.NYC برای ثبت نام در تسھیالت  ●

کارت IDNYC بھ دارندگان کارت اجازه رانندگی، خرید الکل یا تنباکو یا مسافرت 
با ھواپیما را نمی دھد. IDNYC بھ منزلھ تعیین وضعیت مھاجرتی یا مجوز کار دارنده 

کارت نیست.

عضویت رایگان در نھادھای فرھنگی 
از عضویت رایگان 1 سالھ در موزه ھا، باغ وحش ھا، سالن ھای تئاتر و باغ ھای گیاھی ذکر 

شده در پشت این بروشور بھره مند شوید.



تخفیف مراکز تفریحی
IDNYC Entertainment Deals: تخفیف ویژه برای بلیتھای سینما، اجراھای 

نمایشی Broadway، رویدادھای ورزشی، شھربازیھا و غیره.
The Alliance of Resident Theatres/NY: تخفیف ویژه برای 

اجراھای نمایشی در سالن ھای تئاتر عضو.
Barclays Center: تخفیف برای رویدادھای منتخب.

Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!):  5 دالر تخفیف 
برای اجراھا و برنامھ نمایشی.

Entertainment Cruises:  %20 تخفیف برای کشتی ھای تفریحی منتخب.
Gulliver's Gate:  %25 تخفیف ورودی.
KidPass: تخفیف برای عضویت ھای جدید.

National Geographic Encounter:  %25 تخفیف در پذیرش و 15% 
تخفیف برای خرید از فروشگاه خرده فروشی.

New Victory Theater:  %20 تخفیف برای بلیت اجراھای عصر.
New York City Football Club:  3 دالر تخفیف برای برخی از صندلی ھا 

.Yankee Stadium در تمامی بازیھای معمول فصل در
 10%  :New York Theatre Ballet and Ballet School NY

تخفیف برای اجراھا و شرکت در کالس ھا.
SoHo Playhouse:  %20 تخفیف برای بلیت ھمھ اجراھا.

TADA! Youth Theater:  %10 تخفیف برای ھمھ برنامھ ھا.
تخفیفھای مربوط بھ سالمت و تندرستی

Aviator Sports and Events Center:  %20 تخفیف برای عضویت 
یکسالھ، %15 تخفیف برای جشن ھا و %10 تخفیف برای اسکیت 2 نفر.
Bike New York:  %50 تخفیف برای عضویت ھای جدید یکسالھ.

Brooklyn Boulders Queensbridge: تخفیف برای شرکت در کالس ھا.
Chelsea Piers: پذیرش 2 نفر با 1 بلیت در Sky Rink در ازای 20 دالر.

Citi Bike: تخفیف برای عضویت ھای ساالنھ.
 .NYC 10 تخفیف خرید در ھمھ مراکز%  :Modell’s Sporting Goods

بعضی از مراکز مستثنی ھستند.
NYC Parks Department:  %10 تخفیف برای عضویت در مرکز تفریحی 

برای افراد 25 تا 61 سال و مجوز بازی تنیس.
NY Road Runners: عضویت رایگان برای سال اول.

YMCA: دسترسی بھ Y Roads و New Americans Centers؛ 
%15 تخفیف برای عضویت ھای خانوادگی و بزرگساالن در 22 مرکز YMCA در 

سرتاسر شھر.
تخفیفھای تکمیلی

Animal Care Centers of New York: تخفیف در ھزینھ پذیرش گربھ، 
سگ، و خرگوش.

بانکداری: از IDNYC بھ عنوان کارت شناسایی اصلی برای افتتاح حساب در 
مؤسسات مالی منتخب استفاده کنید. 

بھ www.nyc.gov/idnyc/benefits مراجعھ کنید.
CourseHorse:  %15 تخفیف برای شرکت در کالس ھا تا حداکثر 15 دالر برای 

ھر کالس.
Food Bazaar:  %5 تخفیف خرید در ھمھ فروشگاه ھای NYC روزھای دوشنبھ 

تا جمعھ از 7 صبح تا 7 عصر. بعضی از مراکز مستثنی ھستند.
Zipcar: عضویت رایگان برای سال اول.
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از ھر یک از این مؤسسات فرھنگی بخواھید کھ نسبت بھ
عضویت یک سالھ رایگان شما اقدام کنند.

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




