
● मा फोन गनुर्होस ्
● भ्रमण गनुर्होस ्

IDNYC काडर्ध ा रक

लाभ
�नद��शका
2019

8 लाख न्यूयोकर्  बा�सन्दाहरू
हामी सबैका ला�ग 1 काडर्

सु�वधाहरूको थप जानकार�का ला�ग:

 WWW.NYC.GOV/IDNYC 

311

नेपाली (NEPALI)

Bill de Blasio @ IDNYC      # IDNYC
मे्र अथा् त् िनरपाल



IDNYC प्रयोग ग�रन स�कन्छ:

�न:शुल्क सांस्कृ�तक संस्था सदस्यता

तपा�लाई आवश्यक भएको
तपा� न्यूयोकर् बासी हुनुहुन्छ भनी
तपा� न्यूयोकर् को बा�सन्दा हो भनी
IDNYC हो!

यस ब्रोसरको पछा�ड सूचीबद्ध म्युिजयम, जू, �थएटर र बोटा�नकल गाड�नहरू
1-वषर्को �नःशुल्क सदस्यताहरू प्राप्त गनुर्होस।्

IDNYC काडर्ले काडर्धारकहरूलाई सवार� चलाउन, म�दरा वा सु�त र्जन्य पदाथर्
ख�रद गनर् वा �वमानद्वारा यात्रा गनर् अ�धकार प्रदान गद�न। IDNYC ले
अध्यागमन िस्थ�त बारे परामशर् वा कायर् अ�धकार प्रदान गद�न।

IDNYC ले �व�शष्ट लाभहरू प्रदान गछर्।
लाभहरूको नवीनतम जानकार�को ला�ग, 311 मा फोन
गनुर्होस ्वा www.nyc.gov/idnyc/benefits मा जानुहोस।्

�नम्नद्वारा IDNYC लाई तपा�को प�हचान प्रमाणको रूपमा स्वीकार ग�रन्छ:

● SNAP, नगद सहायता र खण्ड 8 जस्ता �सट� सेवा र लाभहरूमा आवेदन
�ददंा NYC एजेन्सीहरूद्वारा।

● मान्य प�हचानको रूपमा NYPD प्रहर� अ�धकार�हरूद्वारा।

● �वद्यालय जस्ता सावर्ज�नक भवनहरूमा प्रवेश गदार्।

● NYS हाई स्कूल समानता पर��ा �दँदा।

● कायर् अ�धकारप्रदानको प्रमाण पेश गदार् रोजगारदाताहरूद्वारा।

● ब्रुिक्लन, न्यूयोकर्  र िक्वन्स पिब्लक लाइबे्रर� �सस्टमहरूमा पुस्तकालय
काडर्को रूपमा।

● NYC अ�धकार�को �नधार्�रत छूट काडर्को रूपमा। तपा�को काडर्को पछा�ड
भागमा रहेको BIN र GRP लाई औष�ध �बके्रतालाई देखाउन।

● NYS स्वास्थ्य बीमा माक� टप्लेसमा आवेदन �दनको ला�ग।

● NYC सु�वधाहरूमा दतार् गनर्।



मनोरञ्जन  छूटहहरू

स्व ास्थ्य  तथा  तन्दुरूस्त ी  छूटहरू

अ�त � रक्त  छूटहरू

IDNYC Entertainment Deals: चल�चत्र �टकेट, ब्रोडवे शो, खेलकूद कायर्क्रम,
�थम पाकर्  र थप ठाउँहरूमा �वशषे छूटहरू।

The Alliance of Resident Theatres/NY: सदस्य �थयटररूमा
प्रस्तु�तहरूमा छूट।

Barclays Center: चयन कायर्क्रमहरूमा छुटहरू।

Bronx Academy of Arts and Dance (BAAD!): प्रस्तु�त र प्रोग्रा�मङमा
$5 छुट।

Entertainment Cruises: चयन ग�रएका सकर् सहरूमा 20% छूट।

Gulliver’s Gate: प्रवेश शुल्कमा 25% छूट।

KidPass: नयाँ सदस्यताहरूमा छूट।

National Geographic Encounter: भनार्मा 25% छुट र खुद्रा व्यापार
पसलमा 15 छुट।

New Victory Theater: साँझका प्रदशर्नीहरूको �टकटहरूमा 20% छूट।

New York City Football Club: याङ्क� स्टे�डयममा सबै �नय�मत �सजनका
खेलहरूका ला�ग $3 अफ चयन �सटहरू।

New York Theatre Ballet and Ballet School NY: क�ाहरूमा प्रस्तु�त
र छूटहरूमा 10%।

SoHo Playhouse: सबै प्रदशर्नीहरूको �टकटहरूमा 20% छूट।

TADA! Youth Theater: सबै प्रोग्रा�मङमा 10% छुट।

Aviator Sports and Events Center: एकवष� सदस्यतामा 20% छुट; अफ
पाट�हरूलाई 15% र 2 जना मा�नसहरूलाई स्के�टङमा 10%।

Bike New York: नयाँ एक-वषर्को सदस्यताहरूमा 50% छूट।

Brooklyn Boulders Queensbridge: क�ाहरूमा छुट।

Chelsea Piers: %20 मा स्काइ �रन्कमा 1 जनामा 2 जना भनार् हँुदा।

Citi Bike: नयाँ वा�षर्क सदस्यताहरूमा छूट।

Modell’s Sporting Goods: सबै NYC स्थानहरूमा ख�रद गदार् 10% छूट।
केह� अपवाद लागू हुन्छन।्

NYC Parks Department: 25 - 61 उमेर भएकाको ला�ग मनोरञ्जन केन्द्र
सदस्यतामा 10% छूट तथा टे�नस अनुम�तहरू।

NY Road Runners: �न:शुल्क प�हलो-वषर्को सदस्यता।

YMCA: Y सडक र नयाँ अमे�रक� केन्द्रहरूको पहँुच; सहरका 22 YMCA
केन्द्रहरूमा प�रवार र वयस्क सदस्यताहरूमा; 15% छूट।

Animal Care Centers of New York: �बरालो, कुकुर र खरायोहरूको धारण
शुल्कमा छुट।

ब��कङ: चयन ग�रएका �वत्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्नको ला�ग आफ्नो प्राथ�मक
ID को रूपमा IDNYC लाई प्रयोग गनुर्होस।् www.nyc.gov/idnyc/benefits
मा जानहुोस।्

CourseHorse: प्र�त क�ा अ�धकतम $15 सम्म क�ाहरूमा 15% छूट।

Food Bazaar: सबै NYC पसलहरूमा, सोमबारदे�ख शुक्रबार, �बहान 7 बजेदे�ख
साँझ 7 बजेसम्म ख�रदमा 5% छूट। केह� अपवाद लागू हुन्छन।्

Zipcar: �न:शुल्क प�हलो वषर्को सदस्यता।
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आफ्नो �न:शुल्क एक-वष� सदस्यता प्राप्त गनर्
यी मध्ये कुन ैसाँस्कृ�तक संस्थाहरूसँग सोधपूछ गनुर्होस।्

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




