
 المساعدة في تقدیم الطلب 
ملتزمة بدعم الفنانین من جمیع الخلفیات وفي جمیع مراحل حیاتھم المھنیة اإلبداعیة.  إننا نشجع   NYFA للفنون  نیویوركمؤسسة  إن

 الھویة الجنسانیة وأحرار الھویة الجنسانیة يالمیل الجنسي ومغایر   ين ومزدوجیلمثلیات والمثلیمن این والفنانین بشدة الفنانین الملون
)LGBTQ+(  وي اإلعاقات، على تقدیم طلب. والفنانین المھاجرین والفنانین ذ 
 

.  ونحن نطلب أن تقّدم  CACGrants@nyfa.orgمساعدة في تقدیم الطلب یرجى إرسال برید إلكتروني إلى التسھیالت أو  اللطلب 
قبل  لمتقدم لتقدیم الدعم ل ء الوقت الكافي للموظفین  وذلك إلعطا  Cycleطلبات التسھیالت في أقرب فرصة ممكنة قبل تاریخ إغالق الدورة 

    الموعد النھائي. 
 
 فرص لتقدیم مساعدة تقنیة إضافیة عن طریق منظمات شریكة في األیام القادمة.   تاحتس
 

 لتقدیم الطلب 
 تقدیم اآلتي:  نقدمیتمالسیـُطلب من 

 
 ة فنیة حالیة ومستدامة: مارسالتي تثبت مالمستندات  ●

 المستندات یمكن أن تكون: 
 مدرج فیھا األنشطة الفنیة (الرجاء التأكد من إدراج التواریخ).  سیرة ذاتیة فنیة حدیثة مفصلة أو مختصرة ●

 
 أو 

 
یصف ممارساتھ وإنجازاتھ من أي وقت في السنتین الذي  كلمة  300تاریخ حیاة مختصر للفنان ال یزید عن  ●

 إدراج التواریخ واألماكن. .  وعند اللزوم یرجى الماضیتین
 

 مما یلي:  وواحد
 

مبینا   الوقت الحاضر إلى   2019:  رابط إعالمي/مقال صحفي واحد من أي وقت بین عام ةالعام مشاركةلل نموذج ●
عن  فیھ النشاط اإلبداعي للفنان.  ویجوز أن تتضمن األنشطة، على سبیل المثال ال الحصر:  بیان صحفي 

لمعرض/عرض والذي شارك فیھ الفنان، أو مواد ترویجیة لمعرض أو عرض أو أیة    مراجعة، عرضمعرض/
 مستندات أخرى منشورة على اإلنترنت حول النشاط اإلبداعي للفنان.  

إلى وقتنا ھذا.  وسیكون بإمكان    2019ھا خالل السنتین الماضیتین، من عام  ابتداعتم  أعمال حدیثة عینات من ●
  PDFمخطوطة في شكل ملف أو تسجیالت صوتیة أو مقتطفات فیدیو قصیرة أو مرئیة تحمیل صور  المتقدمین

  مستخلص فقط).(
أو منظم    ،موظف تعلیميأو مدیر أدبي، أو منتج، أو أمین متحف أو معرض، من  ر تزكیة قصی خطاب :تزكیة ●

، سابق والذي عمل مع الفنان بصفة إبداعیة خالل السنوات الثالث الماضیة.  ویجب أن تكون  للفنون المجتمعیة
البرید  یكون عنوان بحیث معنونة أو بالبرید اإللكتروني  الخطابات موقعة ومؤرخة ومطبوعة على أوراق رسمیة

          اإللكتروني والتاریخ ظاھرین. 
 

 City Artist Corps Grant Creative  ةالعام  ةاإلبداعی   مشاركةح فیلق فناني المدینة للـَ ن مِ   برنامجمشروع  لخص لم ●
Public Engagement 

   كلمة عن نشاطك المقترح 250، ةالمقترح ةاإلبداعی  مشاركةملخص ال ○
 المقترح  مشاركةتاریخ ال ○
 كیف تنوي ترویج مشاركتك لعامة الناس؟ ○

 
 وجواب على مجموعة من األسئلة المتعددة االختیارات، محددا فیھ:
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 مكان المشاركة اإلبداعیة ●
 للفنانین الذین ستتم مشاركتھم  ير یقدتالعدد ال ●
 نوع المشاركة  ●

 
مدینة  في  مقیمون ھم تقدیم مستندات رسمیة تؤكد أن المتقدمینسیكون على   قامة في مدینة نیویورك:اإلمستندات تثبت  ●

   . ویجب أن یكون المستند: 2020أو نوفمبر أو دیسمبر  من أكتوبر  نیویورك
 رسمیا مبینا فیھ اسم مقدم الطلب والتاریخ والعنوان في مدینة نیویورك؛   مستندا ○
أو  مصرفي یمكن أن یكون على سبیل المثال ال الحصر أي مما یلي: فاتورة أحد المرافق العامة، كشف حساب  ○

درة  ، كشف حساب بطاقة ائتمان، ھویة حكومیة ساریة مدرج فیھا عنوان في مدینة نیویورك وصامصرفیة فاتورة
صادرة في شھر   idNYC، عقد إیجار سكني، ھویة مدینة نیویورك 2020 في شھر أكتوبر أو نوفمبر أو دیسمبر 

، إیصال إیجار أو إثبات بدفع إیجار، عقد إیجار  سكن، اتفاق مع رفیق   2020أكتوبر أو نوفمبر أو دیسمبر 
 . أستودیو، أو أي شكل آخر من المستندات الرسمیة المدرج فیھا ما سبق

 
 idNYC مدینة نیویورك ةقم بتحمیل جواز سفر أو ھویة صادرة عن والیة، بما في ذلك ھوی  إثبات السن: ●

 
 .  CACGrants@nyfa.orgینبغي توجیھ جمیع األسئلة إلى 
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