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IDNYC નો ઉપયોગ આ માટ� કર� શકાય: 

મફત સાસં્�િૃતક સસં્થામાં સભ્યપદ

તમે ન્�યૂોકર્ના રહ�વાસી છો
તે સા�બત કરવા માટ�
તમને � 1 કાડર્ની જ�ર હોય
તે IDNYC છે!

આ બ્રોશરની પાછળ ��ૂચબદ્ધ મ્��ુઝયમ, �, િથયેટરો અને બોટિનકલ ગાડર્નમા ંમફત
1-વષર્�ુ ંસભ્યપદ પ્રાપ્ત કરો.

IDNYC કાડર્ કાડર્હોલ્ડરોને વાહન ચલાવવા, આલ્કોહોલ અથવા તમા�ુ ખર�દવા
અથવા િવમાન દ્વારા �સુાફર� કરવા માટ� અિધ�ૃત કર� ુ ંનથી. IDNYC ઇિમગે્રશન �સ્થિત
અથવા કાયર્ અિધ�ૃિત આપ�ુ ંનથી.

IDNYC અનન્ય લાભો પ્રદાન કર છે.

લાભો �ગે અદ્યતન મા�હતી માટ�, 311 પર કૉલ કરો અથવા

www.nyc.gov/idnyc/benefits ની �લુાકાત લો.

અહ� આપેલ દ્વારા IDNYC ને તમાર� ઓળખના ં�રૂાવા તર�ક� સ્વીકારવામા ંઆવે છે:

● NYC શહ�ર� સેવાઓ અને SNAP, નાણા સહાયક (Cash Assistance) અને
િવભાગ 8 �વા લાભો માટ� અર� કરતી વખતે એજન્સીઓ દ્વારા.

● NYPD પોલીસ અિધકાર�ઓ દ્વારા માન્ય ઓળખ તર�ક�.

● શાળાઓ �વા સાવર્જિનક ભવનોમા ંપ્રવેશ કરવા.

● NYS ઉચ્ચ શાળા સમકક્ષ પર�ક્ષા લેવા.

● કાયર્ અિધ�ૃિતના ં�રૂાવા સાથે સબિમટ કરતી વખતે, નોકર�દાતાઓ દ્વારા.

● �કુ�લન, ન્�યૂોકર્ અને ક્વીન્સ પ�બ્લક લાઇબ્રેર� િસસ્ટમ્સમા ંલાઇબે્રર� કાડર્ તર�ક�.

● NYC �ુ ંઆિધકા�રક િપ્ર�સ્ક્રપ્શન �ડસ્કાઉન્ટ કાડર્ તર�ક�. તમારા કાડર્ની પાછળ તમારા
ફામાર્િસસ્ટને BIN અન GRP બતાવો.

● NYS સ્વાસ્થ્ય વીમા બ�રમા ં(NYS Health Insurance Marketplace) અર�
આપવા માટ�.

● NYC �િુવધાઓ પર ન�ધણી કરાવવા.



મનોરંજન �ડસ્કાઉન્ટ

આરોગ્ય અને ત�ુંરસ્તી માટ� �ડસ્કાઉન્ટ

વધારાના �ડસ્કાઉન્ટ્સ

IDNYC Entertainment Deals: �વૂી �ટ�કટો, બ્રોડવ ેશોઝ, રમતોની ઇવને્ટ્સ, થીમ 
પાક્સર્ અને વ� ુપર િવશેષ �ડસ્કાઉન્ટ.

The Alliance of Resident Theatres/NY: સભ્ય િથયેટસર્ ખાતે પ્રદશર્નો પર 
�ડસ્કાઉન્ટ.

Barclays Center: પસદંગીની ઇવેન્ટ્સ પર �ડસ્કાઉન્ટ.

Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!): પ્રદશર્ન અને પ્રોગ્રાિમ�ગ પર 
$5 �ુ ં�ડસ્કાઉન્ટ.

Entertainment Cruises: પસદં કર�લ �ઝ પર 20% �ડસ્કાઉન્ટ.

Gulliver's Gate: પ્રવશે ફ� પર 25% વળતર.

KidPass: નવા સભ્યપદ પર �ડસ્કાઉન્ટ.

National Geographic Encounter: પ્રવેશ પર 25% �ડસ્કાઉન્ટ અને �રટ�લ 
�ુકાનના માલ પર 15% �ડસ્કાઉન્ટ.

New Victory Theatre: સા�ં પ્રદશર્ન માટ� �ટ�કટ પર 20% �ટ.

New York City Football Club: યાન્ક� સ્ટ��ડયમ(Yankee Stadium) ખાતે 
તમામ િનયિમત િસઝન રમતો ખાતે અ�કુ સીટ્સ પર $3 ની �ટ.

New York Theatre Ballet and Ballet School NY: પ્રદશર્ન પર 10% ની �ટ 
અને વગ� પર �ડસ્કાઉન્ટ.

SoHo Playhouse: તમામ પ્રદશર્ન માટ� �ટ�કટ 20% ની �ટ.

TADA! Youth Theater: બધા પ્રોગ્રાિમ�ગ પર 10% ની �ટ.

Aviator Sports and Events Center: એક વષર્ માટ� સભ્યપદ પર 20% ની �ટ, 
પાટ�મા ં15%, અને 2 લોકો માટ� સ્ક��ટ�ગમા ં10% ની �ટ.

Bike New York: નવા એક વષર્ સભ્યપદ પર 50% �ટ.

Brooklyn Boulders Queensbridge: વગ� પર �ડસ્કાઉન્ટ.

Chelsea Piers: $20 મા ંસ્કાય �ર�ક ખાતે 1 પર 2 માટ� પ્રવશે.

Citi Bike: નવા વાિષ�ક સભ્યપદ પર �ડસ્કાઉન્ટ.

Modell’s Sporting Goods: બધા NYC સ્થાનો પર ખર�દ�મા ં10% ની �ટ. અ�કુ 
િનષેધો લા� ુથાય છે.

NYC Parks Department: 25 – 61 વષર્ના વયસ્કો માટ� ર��ક્રએશન સેન્ટર 
સભ્યપદ પર 10% ની �ટ અને ટ�િનસની અ�મુિતઓ.

NY Road Runners: મફત પ્રથમ-વષર્ સભ્યપદ.

YMCA: Y રોડ્સ અન ન્� ુઅમે�રકન્સ સેન્ટસર્મા ંઍક્સેસ; શહ�રભરના ં22 YMCA ક�ન્દ્રો 
પર પ�રવાર અને વયસ્કના સભ્યપદ પર 15% ની �ટ.

Animal Care Centers of New York: �બલાડ�ઓ, �ુતરા અન સસલા માટ� 
અપનાવવાની ફ� પર �ડસ્કાઉન્ટ.

બ��ક�ગ: પસદં કર�લ નાણાકં�ય સસં્થાઓમા ંએકાઉન્ટ ખોલવા માટ� IDNYC કાડર્ નો 
તમારા પ્રાથિમક ID તર�ક� ઉપયોગ કરો. www.nyc.gov/idnyc/benefits ની 
�લુાકાત લો.

CourseHorse: ક્લાસ પર 15% ની �ટ ક્લાસ દ�ઠ મહ�મ $15 �ધુીની �ટ.

Food Bazaar: સોમ-�કુ્ર, સવાર� 7 થી સા�ં 7 વાગ્યા �ધુી તમામ NYC સ્ટોસર્ ખાતે 
ખર�દ�ઓ પર 5% ની �ટ. અ�કુ િનષેધો લા� ુથાય છે.

Zipcar: મફત પ્રથમ વષર્ સભ્યપદ.
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એક વષર્ માટ� તમા�ંુ મફત સભ્યપદ મેળવવા માટ� આમાથંી કોઈપણ
સાસં્�ૃિતક સસં્થાઓ સાથે �છૂપરછ કરો.

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

American Museum of Natural History




