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،  ی، ہندولیکر  یتی، ہیسی، فرانسی، بنگالی۔ عربںیچاہئ یجان  ی ک شیآن الئن پ میںزبان  ینیچ ای، ی، ہسپانویز یانگر  ںی"درخواست
درخواست کرنے   سے مدد  یترجمہ ک یہے۔ برائے مہربان  ابیدست  ے کی مددمفت ترجم ںی، اور اردو می، روس، پولش کوریائی

 درخواست۔ "  ی ۔ آپ کںیکر  ککل ہاںیکے لئے 
 
،  یسی، فرانسی، بنگالی۔ عربئی جانی چاہئےجمع کروا ںیزبان م ینیچ ای ی، ہسپانویز یانگر  ںیدرخواست یک پسآرٹسٹ کور  یسٹ
  یرابطہ ک اپنے  ںیم لیہے۔ براه کرم ذ ابیدست  مدد یمفت ترجمہ ک ںی، اور اردو می، روس، پولشکوریائی، ی، ہندکرول یتیہ

بنانے کے لئے   ڈولیکا ش ٹنگیم یامداد ی درخواست ک یمنٹ ک  30،  مترجم یکا ساتھ پسر آرٹسٹ کو یاور سٹ ںیمعلومات فراہم کر 
کو   2021، اگست 10،  )منگل گا رےمدد ک یدرخواست دہندگان ک  ںیم کلیدرخواست سائ سرےیت ٹنگیآپ سے رابطہ کرے گا۔ م

 ہے۔  یمحدود ہوسکت یابیبجے( دست 10صبح 
 
پر جمع  بجے  4 کے مطابق وقت یمشرق ر یبروز پ یجوالئ 26فارم  ہی، براه کرم وقت طے کرنے کے لئے میں زیاده یتقرر  یاپن

 ۔ںیکروائ
 



 درخواست دہنده برائے  رابطہ معلومات 
  

 * یا کسی فنکار کی جانب سے درخواست دے رہا ہوں۔  کے طور پر میں انفرادی آرٹسٹ 
  درخواست گزار فنکار کو فنڈ  کئے جانے کی صورت میں منتخب   درخواست دینی ہوگی۔کی حیثیت سے  فرد  ایک  تمام درخواست دہندگان کو  

  رپورٹ پیش کرنی ہوگی۔  فائنلجائیں گے اور فنکار کو  تقسیم کئے
  

 * نام
 پہال نام 

 آخری نام 
  

 * گلی کا پتہ 
 ۔ الزمی ہےہونا  نیویارک شہر کا موجوده رہائشی ، درخواست دہندگان کو اہلیت کے اعتبار کیلئے

  
 * شہر 

  
 * رہائشی زپ کوڈ

  
 *کاؤنٹی  یرہائشنیویارک شہر 

  
 * رابطہبرائے ای میل 

  
 رابطے کا فون نمبر 

  
 ویب سائٹ 

  
 )درخواست دہنده( کی جانب سے درخواست مکمل کر رہے ہیں؟  کسی فنکار پراکسی: کیا آپ 

 مدد کر رہا ہوں دینے میں کی درخواست  کسی، میں ہاں
 ، میں درخواست دہنده ہوں نہیں

  
  

 درخواست دہندہ کی تخلیقی پریکٹس 
یعنی کچھ عرصے  ، ایک درخواست دہنده کو  اہل بننے کے لئے درخواست دہنده کے فنی عمل سے متعلق ہیں۔درج ذیل سواالت  

 ۔ دینا الزمی ہوگاکی دستاویزات اپنے عمل سے مستقل وابستگی  (تک تاریخموجوده سے  2019سالوں سے ) 2گذشتہ 
  

 * بہترین انداز میں ظاہر کرتا ہے۔جو آپ کے موجوده تخلیقی عمل کو  فنکارانہ نظم و ضبط کا انتخاب کریں
  

 ( ، فائبر اور مخلوط میڈیارافٹ / ٹیکسٹائل )بشمول: سیرامکس، گالس، لکڑی، دھاتک
 (کوریوگرافی / رقص )رقص اور کوریوگرافی کی تمام شکلیں

 کمیونٹی آرٹس
 (عملی ڈیزائن ڈیزائن / فن تعمیر )ماحولیاتی اور 

 (جہاں ٹیکنالوجی کام کے تخلیق کا ایک الزمی عنصر ہےڈیجیٹل / الیکٹرانک آرٹس )وه کام 
 اعمال(لوک / روایتی آرٹس )روایتی لوک فن اور تخلیقی اور ثقافتی اظہار کے 

اور   متعلق جانکاری اندر مختلف شعبوں سےعمل کے  یا جسم کے     ہ)کام کے ایک حصعمل    بین االختصاصاتی میدان 
 ( کا ارتباطوں طریق

 (، پلے رائٹنگ اور اسکرین رائٹنگ شامل ہیںمیں افسانے، غیر افسانے، شاعریادبی فنون )جن 
 ( میوزک / صوتی )موسیقار کسی بھی اور تمام طرز کے موسیقی میں کام کرنے والے

 گڑیائی ڈرامہ( بشمول ہدایت کاری، براه راست عمل اور ) تھیٹر اور کارکردگی
 اشکال( ویڈیو / فلم )تمام  

 (، ڈرائنگ اور مجسمہفوٹو گرافی، پرنٹ میکنگ، )مصوری فنون لطیفہ
  



بہت  مختلف فنکار  ہیں کہ    جانتےہم   براه کرم وه نظم و ضبط منتخب کریں جو آج آپ کے تخلیقی عمل کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔
کو منتخب  بہترینکاموں میں سے سب سے ج آپ اپنے سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آ

 کریں۔
  

 * :تخلیقی عمل کا خالصہ۔ براه کرم درج ذیل میں سے ایک مکمل کریں آپ کے
 اپ لوڈ کریںریزیومے سی وی یا  فنکار کی

 الفاظ(   300مری لکھیں )زیاده سے زیاده ایک مختصر سوانح عفنکار کی 
  

 * :مکمل کریںبراه کرم مندرجہ ذیل میں سے ایک کو  آپ کے تخلیقی عمل کی مثال۔
کو اپ    اخباری مضمونماضی کی عوامی مصروفیات کی ایک مثال پیش کریں )ایک لنک فراہم کریں یا پریس ریلیز یا  

 (لوڈ کریں
 (یا آپ کے تخلیقی عمل کا نسخہ ، آڈیوکریں )حالیہ تصاویر، ویڈیو پیشحالیہ کام کے نمونے 

کی   آرگنائزر  آرٹس  کمیونٹی  یا  کیوریٹر  کے  یا  ماضی  خط  کا  میل  ای  )کسی  کریں  فراہم  حوالہ  خط  ایک  طرف سے 
 (اسکرین شاٹ اپ لوڈ کریں

  
 ہونا چاہئے۔ کا سے لے کر آج تک کے وقت  2019( سالوں میں،  2پچھلے دو ) لیںفراہم کرده تمام مثا 

  
 ی عوامی مشغولیت تخلیقگرانٹ  پسسٹی آرٹسٹ کور

تخلیقی عوامی   ذیل سواالت  وه   مشغولیت مندرجہ  کہ  ہے  اراده  کا  دہنده  ہیں درخواست  متعلق  کارپسٹی   سے  اقدام  آرٹ  گرانٹ  س 
پیش کے پر  اپنی   کرے۔ حصے کے طور  کی  آپ  کہ  ہے  ہوسکتا  کہ  ہیں  نہ    مشغولیتہم سمجھتے  تصدیق  تمام عناصر کی  کے 
کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی عکاسی کرنے کے لئے براه کرم ذیل سواالت کو  میں آپ    2021موسم گرما اور / یا موسم خزاں   ہو۔

 مکمل کریں۔
  

 * خاکہکا مشغولیت  مجوزه تخلیقی عوامی اور 
 ، براه کرم خاکہ بنائیں کہ آپ کی سرگرمی کیا ہوگی۔ یا اس سے کم الفاظ میں   250

  
 چاہیں گے؟ کیا آپ اپنی سرگرمی آن الئن پیش کرنے کی درخواست کرنا 

 جی ہاں
 نہیں

  
جو   ہیں  کرتے  افزائی  حوصلہ  کی  فنکاروں  تمام  ان  تجویز    مشغولیتتخلیقی  ایسی  ہم  کیا  کی  پیش  راست  براه  جو  جا کرسکیں 

مدافعتی کارکنوں کے لئے جن کے لئے یہ براه راست انفرادی کارکردگی میں  امراض کے غیر  تاہم، معذور افراد اور / یا   ۔سکیں
براه راست ڈیجیٹل تخلیقی مشغولیت کی سرگرمیوں کے لئے درخواست دینے کا خیرمقدم  ہم انکا بھی  ،  ہونا غیر محفوظ ہے  مشغول

 کرتے ہیں۔ 
  

تخلیقی   آپ  اراده   سرگرمی  کی   مشغولیت  عوامی کیا  کا  کرنے  کام  کر  مل  ساتھ  کے  فنکاروں  دوسرے  لئے  کے  کرنے  پیش 
 * ہیں؟ رکھتے
 جی ہاں

 نہیں
  

 * کی تاریخ مشغولیتمجوزه تخلیقی عوامی 
براه کرم اس تاریخ کی نشاندہی کریں جس کے لئے آپ کام    کی تاریخ کی تصدیق کر رہے ہیں تواگر آپ ابھی بھی اپنی سرگرمی  

 کر رہے ہیں۔ 
  31تمام سرگرمیاں   کریں۔ نشاندہی تاریخ کی  آغاز کی  یہاں ، براه کرمپیش کرنے کا اراده کر رہے ہیں تواگر آپ متعدد دنوں میں  

 ہے۔  کرنا الزمیتک مکمل  2021کتوبر ا
  

 * ہے؟ آگے بڑھ سکتیکی تاریخ  مشغولیتکیا آپ کی تخلیقی عوامی 
 جی ہاں

 نہیں
  3، آپ کی درخواست سائیکل  ستمبر کے بعد کی ہے تو  2ه تاریخ  یا اگر آپ کی تجویز کرد  ہے  آگے بڑھ سکتیاگر آپ کی تاریخ  

 اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی درخواست کا انتخاب کیا جائے گا۔  ۔ غور کی جائے گیپر 



  
 * ہیں؟ کس طرح بنا رہےو فروغ دینے کا منصوبہ ک مشغولیتآپ اپنی تخلیقی عوامی 

 الفاظ  150حد: 
تخلیقی   اپنی  کو  لوگوں  عام  کرم  اپنی    مشغولیت براه  اور تشہیر کے حوالے سے  مارکیٹنگ  ایک مختصر جائزه کی  کا  کوششوں 

 سوشل  اگر آپ نے دیں۔
 براه کرم ان کو یہاں درج کریں۔ وقف کیا ہے تو میڈیا ہینڈلز 

  
 * :کی قسم  تامشغولی تخلیقی عوامی 

 ... منتخب کریں
 اور سرگرمی کی قسم کا انتخاب کریں جو آپ کی تجویز کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ براه کرم

  
 * بیورو -کا مقام  مشغولیت

 ... منتخب کریں
  

 * زپ کوڈ  -کا مقام  مشغولیت
  

 * ٹائپ کریں -کا مقام  مشغولیت
  

 تصدیق ہوگئی  -پنڈال کے ساتھ پیش کرنا  /شراکت 
 غیر مصدقہ ہے - ساتھ پیش کرنا کےشراکت / پنڈال 

 کو مربوط کرنا مشغولیتکسی عوامی یا نجی مقام پر اپنے طور پر 
 طور پر پیش / پیش کرنا کسی میلے کے حصے کے 

 آن الئن پیش کرنا 
 دیگر 

 غیر یقینی 
  

 * فنکاروں کی تعداد؟ والےمیں حصہ لینے  تامشغولیآپ کی تخلیقی عوامی 
 ۔کریںاپنے آپ کو اس کل میں شامل  براه کرم

  
 اور عمر کا ثبوت  رہائش این وائی سی 

 پذیر ہو رہائش  مستقل طور پر  سے    2020اور جنوری    الزمی ہےاہل درخواست دہندگان کو نیویارک سٹی کا موجوده رہائشی ہونا  
ت دہندگان کی  اہل درخواس ( دستاویز فراہم کرنا ہوگی۔1میں سے ایک )  2020، نومبر اور دسمبر  اکتوبر لئے  اور اہل ہونے کے  

  ویز کو دو بار اپ لوڈ کرسکتے ہیں، اگر مناسب ہو تو درخواست دہندگان اسی دستا ۔ چاہئے  ہونا  اس سے زیادهسال یا    21عمر  
  ۔ہو  میں جاری کیا گیا 2020دسمبر   ، نومبر یاجو اکتوبر  آئی ڈی اسٹیٹ این وائی  ایک درست

  
 * رہائش گاه کی دستاویزات۔نیویورک سٹی کی  سےاکتوبر، نومبر اور دسمبر 

 docx  ،.pdf   ،.jpg   ،.jpeg ،. png.: قابل قبول فائل کی اقسام
۔  کرنا الزمی ہےستاویزات اپ لوڈ  سرکاری د  کس ایک کا   میں  2020یا دسمبر   2020، نومبر 2020درخواست دہندگان کو اکتوبر  

 گا۔ ان ماه سے باہر کی تاریخوں والے دستاویزات کو نااہل سمجھا جائے 
جزوی معلومات   اور تاریخ۔   نیویورک سٹی کا پتہ،  ل نام : مکمکا ظاہر ہونا چاہئےواست دہندگان  واضح طور پر درخ پر   دستاویزات

 والے دستاویزات کو نااہل سمجھا جائے گا۔ 
کا  یوٹیلٹی بل، بینک سٹیٹمنٹ یا بل، کریڈٹ کارڈ    یزات یہ ہوسکتی ہیں:دستاو دستاویزات کو سرکاری لیٹر ہیڈ پر ہونا ضروری ہے۔

یا دسمبر  اسٹیٹمنٹ نومبر  اکتوبر،  کیا درست حکومت  2020،  لیز،  این وائی سی   سے لسٹنگ کی   میں جاری  رہائشی  ایڈریس، 
یو یا مذکوره باال  اسٹوڈکرائے پر  یا ثبوت یا کرایہ،    کی رسید  میں جاری کیا روم میٹ معاہده، کرایہ  2020اکتوبر نومبر یا دسمبر  

       فہرست میں درج دستاویزات کی کوئی دوسری شکل۔
 ۔ کو تحریر میں الئیںی بھی حساس معلومات ، براه کرم کساس معلومات کا جائزه لیا جائے گا بیرونی پینل کے ذریعہ 

  
 عمر * کا ثبوت 

 doc  ،.docx   ،.pdf  ،.jpg  ،.jpeg ،. png. : قابل قبول فائل کی اقسام
یا پاسپورٹ   آئی ڈی براه کرم اپنی حکومت کی جاری کرده سال یا اس سے زیاده ہونی چاہئے۔  21اہل درخواست دہندگان کی عمر  

 دستاویزات کی ایک قبول شکل ہے۔  نیویورک سٹی کے کی ایک کاپی اور تاریخ پیدائش کے ساتھ اپ لوڈ کریں۔



  
 آبادکاری کی درخواست گزار 

کی وجہ    19  -کووڈ کو   وکرنا ہے ج  مدد فنکاروں کی    کام کرنے والے  کے    نیویورک سٹی گرانٹس کا مقصد سٹی آرٹسٹ کارپس  
آبادیاتی معلومات جمع کرنا ہمیں یہ یقینی بنانے کی اجازت دیتا ہے کہ وصول کنندگان کا پول اس کی   ۔سے کافی متاثر ہوئے ہیں

 عکاسی کرتا ہے۔ 
  

محکمہ برائے ثقافتی  ، نیو یارک سٹی کےشن برائے آرٹس )این وائی ایف اے(یویارک فاؤنڈیڈیموگرافک ڈیٹا فراہم کرکے فنکار ن
ماحولیاتی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے   وں کےکو فنکار  (MOM) امور )ڈی سی ایل اے( اور میئر آفس آف میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ

جائے  رده معلومات کو ذخیره نہیں کیا  فراہم ک کرتے ہیں۔  ی اعمال پیشمیں رہتے ہیں اور تخلیقنیویارک   میں مدد کر رہے ہیں جو 
 گا اور نہ ہی ان کو ایپلی کیشنز کے ساتھ مالپ کیا جائے گا۔ 

  
کٹھا کیا جائے گا اور ڈی سی ایل اے اور موم اور انتظامیہ کے عملے کے ساتھ شیئر  نام گمنام طور پر ا تمام آبادیاتی معلومات کا

اور تمام   تمام پس منظر اور مضامین سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی مدد کے لئے پرعزم ہے این وائی ایف اے کیا جائے گا۔
 ۔  رہے گا سمت کام کرتا کی کی قدر  ، اور رسائت ، شمولیپروگراموں میں ایکویٹی، تنوع

  
 : NYFA-https://www.nyfa.org/Content/Show/About ہماری ویب سائٹ پر نیویارک کے ڈی آئی اے کا بیان پڑھیں

  
 * ؟ کرسکتے ہیں  شناختکی  آپ کس صنف

 عورت
 مرد

 ٹرانسجینڈر خواتین 
 ٹرانسجینڈر مرد 

 صنف کی مختلف حالت / غیر موافق 
 کرنے کو ترجیحافشاء نہ 

 خود بیان کرنے کو ترجیح
  

 * :کیا آپ خود کو یہ سمجھتے ہیں
   غیرجنسی

 جنسپرست  ہم
 ہم جنس پرست

 جنس پرست 
 حامل( سیدھا )جنس مخالف کی جانب رجحان کا 

 نسوانی ہم جنس پرست
 پرستی کا حامل شخصمختلف جنسی 

 کویر 
 کرنے کو ترجیحافشاء نہ 

 خود بیان کرنے کو ترجیح
  

 * آپ خود کی وضاحت کیسے کریں گے؟
 ایشین / مشرقی ایشین / جنوبی ایشین / جنوب مشرقی ایشین

 سیاه / افریقی / کیریبین / افریقی امریکی 
 چیکانکس ھسپانوی / الطینی / 

   مینا( / سوانا) مغربی ایشین )مشرق وسطی( / شمالی افریقی جنوبی
 کثیر نسلی 

 آبائی ہوائی یا دوسرا بحر الکاہل جزیره
 مقامی امریکی / االسکا آبائی / دیسی / اولین اقوام 

 سفید / کاکیشین
 کرنے کو ترجیحافشاء نہ 

 خود بیان کرنے کو ترجیح
  

 * ر شناخت کرتے ہیں؟کے طور پ معذور کو کیا آپ کسی 



 جی ہاں
 نہیں

 کرنے کو ترجیحافشاء نہ 
  

 * :پیدائشی ملک
 الفاظ  6حد: 

 ، "جواب نہ دینے کو ترجیح دیں" لکھیں۔ کشاف نہیں کرنا پسند کرتے ہیں تو، براه کرماگر آپ ان
  

 * :میں اپنی ساالنہ گھریلو آمدنی کا انتخاب کریں 2020براه کرم 
 ڈالر   10،000          سے    0     
 ڈالر   40،000سے ، 10,001، 

 ڈالر   85،000سے ،   40,001   
 ڈالر   163،000سے    85,001    

 ڈالر   207،000سے    163,001     
 ڈالر   518،000سے    207,001    

 ڈالر   مزیدیا     518,001   
 کرنے کو ترجیحافشاء نہ 

  
آرٹسٹ پیش کرکے  پسکار   سٹی  درخواست  میں جو  گرانٹس کی  ایپلیکیشن  اس  نے  میں  کہ  ہوں  کرتا  تصدیق  اس بات کی  میں   ،

 معلومات فراہم کی ہیں وه میری پوری صالحیت کے مطابق صحیح اور قابل تصدیق ہیں۔ 
  

 !گرانٹس میں درخواست دینے کے لئے آپ کا شکریہ پسکار سٹی آرٹسٹ 
  
  

 


