
 تعاون درخواست دینے میں 
ایل جی  ، ہم رنگ ۔پرعزم ہے این وائی ایف اےہر مرحلے پر  کے تخلیقی کیریئر انکے  کے فنکاروں کی مدد کے لئےتمام میدانوں 

 ہیں۔ ہم انکی ہّمت افزائی کرتےکاروں کو درخواست دینے کے لئے  ، اور معذور فنفنکاروں، تارکین وطن فنکاروں + بی ٹی

  

 پر ای میل کریں۔ CACGrants@nyfa.org ، براہ کرمکی درخواست کرنے کے لئے مددرہائش یا 
ہ عملے کے  ہم درخواست کرتے ہیں کہ رہائش کے لئے درخواستیں سائیکل ختم ہونے کی تاریخ سے قبل جلد از جلد کی جائیں تاک 

 کی مدد کرسکیں۔ تاکہ وہ آخری تاریخ سے پہلے درخواست دہندہ  مل سکے لئے مناسب وقت 

  
 مہیا کی جائے گی۔  طور پر اضافی تکنیک دنوں میں شراکت کے مواقع کے  آئندہ

  

 دینے کیلئےدرخواست  
 :ہوں گےفراہم کرنے  درج ذیل دستاویز  درخواست دہندگان کو 

  

  دستاویزکا  فنکارانہ پریکٹس موجودہ     ●

 :دستاویزات یہ ہوسکتی ہیں
کے  براہ مہربانی تاریخ) ہو  فہرستکی  تخلیقی سرگرمیوں جس میں یا ریزیومے ویتجدید شدہ فنکار کی سی    ●

       اندراج کو یقینی بنائیں(

  
 یا

  

کسی بھی وقت    سالوں میں  2جس میں ان کے مشق اور گذشتہ   سوانح حیاتمختصر  کی  الفاظ میں فنکار  300    ●
       اور مقامات کی فہرست دیں۔ یخوار براہ ت طور پر جہاں مناسب  ۔  کا ذکر ہوکے کارناموں 

  

 : سے ایک میںدرج ذیل  اور 

  
 کاکے درمیان کسی بھی وقت    2019سے  آرٹسٹ کے تخلیقی سرگرمیوں کی تاریخ   :عوامی مصروفیت کی مثال ●

  / لنک  لیکن ان تک محدود  سرگرمیاں شامل ہوسکتی ہیںاور اس میں یہ    . مضمون  اخباریایک پریس  نہیں  ، 
کسی نمائش یا شو   ، یائزہ جس میں آرٹسٹ نے حصہ لیا تھاجاکا  ، نمائش / شو  ہیں: نمائش / شو پریس ریلیز 

    ل یا فنکار کی تخلیقی پریکٹس کی دیگر شائع شدہ آن الئن دستاویزات۔یریٹیپروموشنل م کی

    
کے    حالیہ      ● اندر   سے  تک   آجنمونے  کام  کے  سال  دو  آڈیو    ، 2019  گزشتہ  تصاویر،  دہندگان  درخواست 

    اپ لوڈ کرسکیں گے۔ کے عالوہ()اقتباس پی ڈی ایف کے  ، یاریکارڈنگ، مختصر ویڈیو کلپس 

      
، یا کمیونٹی آرٹس آرگنائزر کا ایک مختصر خط  اضی کیوریٹر، پروڈیوسر، ادبی مینیجر، تعلیمی افسر م :حوالہ     ●

ط اور تاریخ  پر دستخ خط ۔ہوکام کیا  کے ساتھ فنکار کے ساتھ پچھلے تین سالوں میں تخلیقی صالحیتجس نے 
         ۔ دکھائی دینا چاہئے لیٹر ہیڈ یا ای میل پر ای میل ایڈریس اور تاریخ کے ساتھ  درج ہونی چاہئے اور 

  

       کی تخلیقی عوامی مصروفیت کا خاکہ پروجیکٹگرانٹس  پسسٹی آرٹسٹ کور ●

o 250 خاکہ پروجیکٹمجوزہ تخلیقی پر آپ کے مجوزہ سرگرمی  میں  الفاظ    
o    مشغولیت کی تاریخ مجوزہ 
o  کیلئے کیسے منصوبہ سازی کرتے ہیں؟کو فروغ دینے مشغولیت  اپنی عام عوام کے لئے   

  
 :، جس کی نشاندہی کرتے ہیںسواالت کی ایک سیریز کا جواب کثیر انتخابیاور 

  

       تخلیقی مصروفیت کا مقام •

       کرنا ہےمصروف جنکو تعداد  افنکاروں کی تخمین •

       مشغولیت کی قسم •
  

این   سے  2020، نومبر یا دسمبر  درخواست دہندگان کو اکتوبر   :رہائش گاہ کی دستاویزاتاین وائی سی   •
       رہائش گاہ کی تصدیق کرنے والے سرکاری دستاویزات جمع کروانے ہوں گے۔وائی سی 



o  ،؛کی موجودگیبتاتے ہوئے ایک سرکاری دستاویز  پتہاین وائی سی   درخواست گزار کا نام، تاریخ       
o ،اکتوبر،  کا اسٹیٹمنٹٹیٹمنٹ یا بل، کریڈٹ کارڈ  : یوٹیلٹی بل، بینک سہےلیکن محدود نہیں   ہو سکتا ہے ،

ایڈریس، رہائشی  این وائی سی   سے لسٹنگ  کی   میں جاری کیا درست حکومت  2020نومبر یا دسمبر  
یا دسمبر    لیز، نومبر  معاہدہ  2020اکتوبر  میٹ  روم  کیا  کرایہمیں جاری  رسید  ،  کرایہ،    کی  یا  ثبوت  یا 

       یا مذکورہ باال فہرست میں درج دستاویزات کی کوئی دوسری شکل۔ اسٹوڈیوکرائے پر 
  

  سمیت آئی ڈیاین وائی  کارڈ  جاری کردہ شناختی کا  یا ریاستکیجئے اپ لوڈ پاسپورٹ   :عمر کے ثبوت   ●

  

 پر بھیجے جانے چاہئے. CACGrants@nyfa.org تمام سواالت 
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