س :تخلیقی مشغولیت کی کون سی سرگرمیاں اہل ہیں؟
ج  :اہل سرگرمیوں کے امکانات المتناہی ہیں۔ تاہم  ،تمام سرگرمیوں کو اہل ہونے کے لئے مندرجہ ذیل معیار پر پورا کھرا اترنا
الزمی ہے:
• فطرت میں تخلیقی ہونا
•

نیویورک سٹی میں پیش کیا جانا

•
•

الئیو ہو اور شخصی طور ہو*
عوام کے لئے مفت ہو

*کچھ منظور شدہ حاالت میں ،فنکار اپنی سرگرمیاں آن الئن پیش کر سکتے ہیں۔
اہلیت کے معیار کی مکمل فہرست درخواست گائیڈ الئن کے صفحے پر درج ہے۔
مستند مشغولیات کی سرگرمیوں میں مندرجہ ذیل عناصر شامل ہیں:
• الئیو موسیقی ،رقص ،تھیٹر ،ادب پڑھنے کی کارکردگی یا دیگر کارکردگی
• کمیونٹی ممبران کے ساتھ شخصی آرٹ ورکشاپ
•
•
•
•
•

کسی فلم یا دیگر میڈیا کے کام کی عوامی اسکریننگ
بڑے کام کا ایک حصّہ
حال میں بھی ترقی پذیر کسی کام کا ایک حصّہ یعنی  :کسی ڈرامہ کی پہلی ریڈنگ
کسی کمیونٹی سینٹر یا دیگر عوامی یا نجی پنڈال میں ایک آرٹ نمائش
کوئی الئیو آرٹ جیسے ایک دیوار کی پینٹنگ کا تجربہ

س :میں ایک معذور فنکار ہوں اور  /یا میں امراض سے مدافعت کرنے کی سکت نہیں رکھتا ہوں اور اپنی سرگرمی آن الئن پیش
کرنا چاہتا ہوں ،کیا میں اہل ہوں؟
ج  :جی ہاں ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ کچھ فنکار اپنی سرگرمی کو ذاتی طور پر پیش نہ کرسکیں اور انہیں اپنی
سرگرمی آن الئن پیش کرنے کی ضرورت ہو۔
آن الئن پیش کی گئی سرگرمیاں الئیو ہونا چاہئے۔
س :کیا میں سائیکل  1کے ساتھ ساتھ سائیکل  2اور سائیکل  3کیلئے بھی درخواست دے سکتا ہوں؟
ج  :درخواست دہندگان کو اپنی تجویز کردہ تخلیقی مصروفیت کے وقت صرف ایک بار درخواست دینا ہوگی۔ اگر کوئی درخواست
دہندہ آگے بڑھائے جانے والی تاریخوں کے ساتھ کوئی اہل سرگرمی پیش کرتا ہے لیکن ان کی درخواست سائیکل میں کسی گرانٹ
کے لئے منتخب نہیں کیا جا سکا تو وہ خود بخود اگلی دستیاب سائیکل الٹری میں چال جائےگا۔
درخواست فارم کے اندر ،درخواست دہندہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ آیا وہ اپنی سرگرمی کو مستقبل کے دورانیوں میں النا
چاہتا ہے۔
س :کیا میں ہر دورانئے میں ایک سے زیادہ بار درخواست دے سکتا ہوں؟
ج  :نہیں۔ فنکار ہر سائیکل میں صرف ایک درخواست دے سکتا ہے۔ فنکار سٹی آرٹسٹ کورپس گرانٹس پروگرام کے پورے
حصے سے صرف ایک ( )1گرانٹ لے سکتا ہے۔
سوال :کیا میں باہمی تعاون کے طور پر درخواست دے سکتا ہوں؟
ج  :نہیں۔ تمام فنکاروں کو انفرادی طور پر دخواست دینا ہوگا۔ منتخب کئے جانے کی صورت میں درخواست گزار فنکار کو فنڈ
تقسیم کر دئے جائیں گے اور وصول کنندہ کو فائنل رپورٹ بھیجنی ہوگی۔ وصول کنندہ اپنی تخلیقی مشغولیت کی سرگرمی کو
کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لئے فنڈز کی تقسیم کا فیصلہ کس طرح کرتا ہے یہ ان پر منحصر ہے۔

س :کیا ایک سے زیادہ فنکار ایک ہی سرگرمی کے لئے درخواست دے سکتے ہیں؟
ج  :ہاں۔ اگر متعدد فنکار باہمی تعاون کے ساتھ کوئی سرگرمی پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے اسی سرگرمی کی
تجویز کے ساتھ انفرادی طور پر درخواست دے سکتے ہیں۔ تاہم  ،اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ الٹری کے عمل کے ذریعے
تعاون کرنے والے تمام فنکاروں کا انتخاب ہو جائے۔
س :کیا میں کسی اور کی جانب سے اس کی رضامندی سے درخواست دے سکتا ہوں ؟
ج  :ہاں ،کوئی شخص رضامندی سے کسی کی طرف سے درخواست دے سکتا ہے۔اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ایک جمع
کرانے واال اکاؤنٹ دے رہے ہوں ،اور اس شخص کے نام سے اسکے رابطہ کی معلومات کے ساتھ درخواست جمع کروا رہے
ہوں۔
س :کیا میری سرگرمی کا باہر میں ہونا ضروری ہے ؟
ج  :نہیں ،حاالنکہ بیرونی سرگرمیوں کو ترجیح دی جاتی ہے ،لیکن یہ الزمی اور ضروری نہیں ہے۔ سرگرمیاں ایسے مقام پر
پیش کی جاسکتی ہیں جہاں سرگرمیاں بہترین طریقے سے پیش کی جا سکتی ہوں.
س :میں ایک کیوریٹر ،پروڈیوسر ،ادیب مینیجر ،اکیڈمک آفیسر ،یا مختلف صالحیتوں کا مالک یا کمیونٹی آرگنائزر ہوں ،کیا ایسی
صورت میں میں کسی شو کو پیش کرنے کے لئے درخواست دے سکتا ہوں؟
ج  :نہیں۔ تمام درخواست دہندگان مشاقی والے فنکار ہونے چاہئے اور اہل ہونے کے لئے ان کی تخلیقی پریکٹس کے لئے مستقل
وابستگی کا مظاہرہ کرنے کے قابل ہونا چاہئے۔
س :میری مجوزہ تخلیقی مشغولیت کی سرگرمی ایک پے وال کے پیچھے ٹکٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے ،کیا اس کی اجازت ہے؟
ج  :نہیں ۔ سٹی آرٹسٹ کورپس گرانٹس کے ذریعہ فنڈ فراہم کی جانے والی تمام سرگرمیاں مفت اور عوام کے لئے کھلی ہونی
چاہئیں۔
فنکار صالحیت یا وقتی کار وجوہ کے ساتھ ٹکٹنگ کا نظام استعمال کرسکتے ہیں ،لیکن تمام ٹکٹ مفت میں ہونے چاہئے۔
س :فنون کی مشاقی کی کونسی قسم اہل ہے؟
ج  :درخواست دہندگان کو کسی بھی شعبے میں مستقل تخلیقی عمل سے وابستہ ہونا ضروری ہے بشمول لیکن محدود نہیں ہے
جس میں کرافٹ  /ٹیکسٹائل ،کوریوگرافی  /رقص ،کمیونٹی آرٹس ،ڈیزائن  /آرکیٹیکچر ،ڈیجیٹل  /الیکٹرانک آرٹس ،لوک  /روایتی
آرٹس ،مختلف النوع کام ،ادبی فنون ،موسیقی  /صوتی ،تھیٹر اور کارکردگی ،ویڈیو  /فلم یا بصری فن شامل ہیں۔.
س" :مستقل  ،جاری تخلیقی عمل" سے آپ کا کیا مطلب ہے؟
ج  :درخواست دہندگان کو مشاقی واال فنکار ہونا چاہئے اور وہ اپنے فن کے ساتھ جاری وابستگی کا مظاہرہ کرنے کا اہل
ہو۔ درخواست دہندگان کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے فنکارانہ مشق میں حصہ لیا ،تخلیقی کام کیا ،یا فنی
مشاقی برقرار رکھا اور اس کا مظاہرہ کرنے میں گذشتہ  2سالوں ( 2019سے لے کر آج تک )کسی بھی وقت سے دستاویزات
فراہم کرانا شامل ہے۔ فنکار کے کام میں عوامی مشغولیت کا جزو بھی ہونا چاہئے جیسے تخلیقی برادری کی مشغولیت کی
سرگرمی ،نمائشیں ،شو ،برادری پر مبنی پروگرام  ،پرفارمنس ،یا فنکار کے کام کی دیگر پیشکش۔
ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ 19-کی وجہ سے  2020میں فنکاروں کو ان کی مشق میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی اور اس صورت میں
وہ صرف  2019سے دستاویزات فراہم کرسکیں گے۔

س :کیا میری تخلیقی مصروفیت کی سرگرمی کو آن الئن پیش کیا جاسکتا ہے؟
ج  :سرگرمیاں ذاتی طور پر اور براہ راست سامعین کے سامنے پیش کی جانی چاہئیں۔ تاہم ،ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ فنکار اپنی
سرگرمی کو شخصی طور پر پیش نہیں کرسکتے ہیں۔ درخواست دہندگان کو اپنی درخواست میں یہ بتانا ہوگا کہ انہیں آن الئن اپنی
سرگرمی کیوں پیش کرنی پڑ رہی ہے۔
س :کیا میں اپنی تخلیقی عوامی مشغولیت کے تعاون کے لئے سٹی آرٹسٹ کارپس گرانٹ کے عالوہ اضافی فنڈنگ استعمال
کرسکتا ہوں؟
ج  :ہاں۔ مجوزہ سرگرمی کو مکمل کرنے کے لئے اضافی فنڈنگ اور وسائل استعمال کیے جاسکتے ہیں۔
س :کیا مجھے اپنی سرگرمی کی دستاویز بنانے کی ضرورت ہوگی؟
ج  :ہاں۔ تمام وصول کنندگان کو اپنی سرگرمی کی تصویر کشی کے لئے تیار رہنا ہوگا جب بھی یہ ہو۔ اس کے لئے پیشہ ورانہ
دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے۔ وصول کنندگان کو ہونے والی سرگرمی کے لئے اپنے فائنل رپورٹ میں  2تصاویر فراہم
کرنے اور حاضرین کی تعداد کا اندراج کرنا الزمی ہوگا۔
س :کیا مجھے اس گرانٹ کے لئے  1099ڈالر ملے گا؟
ج  :ہاں۔ تمام وصول کنندگان کو  W9مکمل کرنا ہوگا اور گرانٹ کی رقم کے لئے جنوری  /فروری  2022میں  1099ڈالر ملے
گا۔
درخواست کی معلومات
س :میں کس طرح درخواست دے سکتا  /مجھے درخواست فارم کہاں سے مل سکتا ہے؟
ج  :اہلیت کے معیار اور درخواست جمع کرانے کا فارم پلیٹ فارم پر مل سکتی ہے۔ درخواست کا لنک اس صفحے پر منگل 8
جون کو صبح  10:00بجے دکھے گا اور وہ یہاں  https://cityartistscorpsgrants.submittable.com/submitبھی
دستیاب ہوگا:
اگر کسی فنکار نے ماضی میں این وائی ایف اے گرانٹ کے لئے درخواست جمع کروائی ہے تو وہ ان تفاصیل کو اس گرانٹ کے
درخواست دینے کیلئے استعمال کرسکتا ہے۔ نئے صارفین کو مفت اکاؤنٹ شروع کرنے کے لئے www.submittable.com
پر جانا ہوگا۔
س :کیا میں درخواست کا نقل شدہ نسخہ بھیج سکتا ہوں یا ای میل کے ذریعے درخواست جمع کروا سکتا ہوں؟
ج  :نہیں۔ تمام درخواستوں کو پلیٹ فارم کے ذریعہ آن الئن جمع کرانا ہوگا۔ تاہم ،ہم ضرورت مندوں کو تعاون کر سکتے
ہیں۔ رہائش یا مدد کی درخواست کرنے کے لئے ،براہ کرم  CACGrants@nyfa.orgپر ای میل کریں۔ ہم درخواست کرتے
ہیں کہ رہائش کے لئے جلد از جلد درخواستیں دی جائیں تاکہ عملے کو درخواست دہندگان کی آخری تاریخ سے پہلے درخواست
جمع کرانے میں مدد فراہم کرنے کے لئے مناسب وقت دیا جا سکے۔
س :میں اپنے درخواست فارم میں کس قسم کی فائل اپ لوڈ کرسکتا ہوں؟
ج  :درخواست فارم درج ذیل فائل کی اقسام کو قبول کرتا ہےMP3 ، MP4 ،DOCX ،DOC ،JPG ،PDF :اور MOV
اور ویب لنکس کی صورت میں.
س :کیا درخواست دہندہ فنڈ کی مدت کے لئے مسلسل کھال رہے گا؟

ج  :درخواستیں دو مختلف سائیکلوں کے دوران کھلی رہیں گی۔ ہر سائیکل کے اندر ،درخواست مسلسل کھال رہے گا۔
گرانٹ ایپلیکیشن کی رہائی کی تاریخیں

کھال :منگل  8جون صبح  10:00بجے
بند :منگل 22 ،جون ،صبح  10:00بجے
وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا :جمعہ  2جوالئی

ایپلی کیشن سائیکل 2
20اگست سے  31اکتوبر  2021تک کی مصروفیات
کھال :منگل 6 ،جوالئی صبح  10:00بجے
بند :منگل 20 ،جوالئی صبح  10:00بجے
وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا :پیر 2 ،اگست
درخواست سائیکل 3
 3ستمبر سے  31اکتوبر تک کی مصروفیات
کھال  :منگل 27 ،جوالئی  ،صبح  10:00بجے
بند :منگل 10 ،اگست صبح  10:00بجے
وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا :بدھ 25 ،اگست
تمام درخواست دہندگان جنہوں نے سبم ٹیبل کے اندر ڈرافٹ درخواست محفوظ کرلیا ہو گا۔ درخواست بند ہونے سے  24گھنٹے قبل
انھیں مطلع کیا جائے گا۔ ایپلیکیشن بند ہونے کے بعد دوبارہ نہیں کھلے گا.
س :آپ درخواست دہندگان سے آبادیاتی اعداد و شمار کیوں جمع کررہے ہیں اور کس کو اس معلومات تک رسائی حاصل ہے؟
ج  :سٹی آرٹسٹ کورپس گرانٹس نیویورک سٹی میں کام کرنے والے وہ فنکار جو کووڈ  19-کی وجہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں ہم
انکی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں .آبادیاتی معلومات جمع کرنے والے کے پول پر اس کی عکاسی نظر آئے گی.
ڈیموگرافک ڈیٹا فراہم کرکے فنکار نیویارک فاؤنڈیشن برائے آرٹس (این وائی ایف اے)  ،نیو یارک سٹی کے محکمہ برائے ثقافتی
امور (ڈی سی ایل اے) اور میئر آفس آف میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ ) (MOMکو فنکار ماحولیاتی نظام کو بہتر طور پر سمجھنے میں
مدد کر رہے ہیں جو نیویورک سٹی میں رہتے ہیں اور تخلیق اعمال پیش کرتے ہیں۔ فراہم کردہ معلومات کو ذخیرہ نہیں کیا جا
سکتا اور نہ ہی ان کو ایپلی کیشنز کے ساتھ مالپ کیا جائے گا۔
تمام آبادیاتی معلومات گمنام طور پر اکٹھا کی جائیں گی اور ڈی سی ایل اے اورموم کے انتظامیہ کے عملے کے ساتھ شیئر کی
جائیں گی۔
تمام شعبوں اور مضامین سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کی مدد کے لئے این وائی ایف اے پرعزم ہے اور تمام پروگراموں میں
مساوات ،تنوع ،شمولیت ،اور ان تک رسائ کی سمت میں کام کرتا رہے گا۔
ہماری ویب سائٹ پر این وائی ایف اے کے ڈی آئی اے کا بیان پڑھیں : https://www.nyfa.org/Content/Show/About -
NYFA
جائزہ ،فنڈز وصولی ،اور رپورٹ کرنا
س :فنڈز کے لئے درخواست دہندوں کا انتخاب کس طرح کیا جائے گا؟

ج  :ایک بار بند ہونے کے بعد ،درخواست کی تکمیل اور اہلیت کے لئے تمام درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ الئق پائے جانے
والے درخواست دہندگان کا انتخاب الٹری سسٹم کے ذریعہ کیا جائے گا جس کی نگرانی این وائی ایف اے کرے گی۔
س :الٹری نظام کے ذریعہ اہلیت کے تعین کی درخواست کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟
ج  :الٹری کے نظام کے ذریعہ ایپلیکیشن سائیکل کے دوران موصول ہونے والی ہر اہلیت کی حامل درخوست کے لئے یکساں
طور پر غور کیا جاتا ہے۔ الٹری سسٹم کا بے ترتیب انتخاب اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سائیکل کے اخیر میں درخوست دینے
والوں پر پہلے جمع کرنے والوں پر ترجیح دیا گیا ہے۔
س :درخواست دینے کے بعد دوبارہ ادھر سے جواب کب آئے گا؟
ج  :تمام درخواست دہندگان کو ای میل کے ذریعہ  CACGrants@nyfa.orgسے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ براہ کرم اس
مواصلت پر نگاہ رکھیں اور سپیم  /ردی کے فولڈرز کی جانچ کرتے رہیں۔
اطالع کی تواریخ:
سائیکل  1وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا  :جمعہ 2 ،جوالئی
سائیکل  2وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا  :پیر 2 ،اگست
سائیکل  3وصول کنندگان کو مطلع کیا گیا  :بدھ 25 ،اگست
اگر کوئی درخواست دہندہ کسی مکمل اور اہل سرگرمی کو سائیکل کے ساتھ آگے بڑھ سکنے والی تاریخوں کے ساتھ پیش کرتا
ہے ،لیکن انہیں گرانٹ نہیں دی جاتی ہے تو وہ خود بخود اگلی دستیاب الٹری کا اہل ہوجاۓ گا۔
س :فنڈز کی تقسیم کیسے ہوگی؟
ج  :وصول کنندگان کو دو قسطوں میں  5،000ڈالر کی گرانٹ ملے گی :انتخاب کے بعد  4،000ڈالر اور گرانٹ کے فائنل
رپورٹ کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے کے بعد  1،000ڈالر۔
تمام فنڈز ڈاک کے ذریعہ بھیجے گئے کاغذی چیکوں کے ذریعے تقسیم کی جائیں گی۔ اگر وصول کنندہ موصولہ ڈاک وصول نہیں
کرسکتا ہے تو ،ادائیگی کی دوسری شکل کے انتظامات کیے جاسکتے ہیں۔
س :میری گرانٹ کی ادائیگی کے لئے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟
ج :تمام وصول کنندگان سے  W-9مکمل کرنے کے لئے کہا جائے گا اور آپ کے  W 9میں درج پتہ پر چیک کے ذریعے رقوم
دی جائیں گی ۔
بروقت فنڈ موصول ہونے کو یقینی بنانے کے لئے  ،وصول کنندگان سے کہا جائے گا کہ وہ انتخاب کے بارے میں مطلع ہونے کے
ایک ہفتے کے اندر اندر  W9فراہم کریں۔ تمام درخواست دہندگان کو ای میل کے ذریعہ CACGrants@nyfa.orgکے توسط
سے مطلع کیا جائے گا۔ براہ کرم اس میل پر نظر بنا کے رکھیں اور اسپام  /ردی کے فولڈرز کو چیک کرتے رہیں۔
س :کیا مجھے فنڈز ملنے کی ضمانت ہے؟
ج  :نہیں ،بدقسمتی سے ،محدود فنڈز کی وجہ سے اور درخواستوں کی توقع سے زیادہ مقدار کی وجہ سے ،ہر درخواست دہندہ کو
فنڈ نہیں دیا جا سکتا۔
س :کیا میں گرانٹ ایک سے زیادہ بار وصول کرسکتا ہوں ؟
ج  :نہیں۔ فنکار پورے سٹی آرٹسٹ کورپس پروگرام (سائیکل  2 1اور  )3میں صرف ایک ( )1گرانٹ حاصل کرسکتا ہے۔

س :کیا مجھے گرانٹ ملنے کی صورت میں میرا نام عام کیا جائے گا؟
ج  :منتخب کئے جانے کی صورت میں فنکار کا نام ،سرگرمی کا نام ،اور سرگرمی کی جگہ کو عام کیا جاسکتا ہے۔
س :مجھے گرانٹ ملنے کی صورت میں کیا رپورٹنگ کی ضروریات پیش آئیں گی؟
ج  :ہاں۔ سرگرمی مکمل ہونے کے بعد تمام وصول کنندگان کو فائنل رپورٹ فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ رپورٹ سارے
وصول کنندگان کو سبمٹیبل کے ذریعے بھیجی جائیگی اور درخواست دہندگان کو مشغولیت کی سرگرمی کی تصویری دستاویزات
پیش کرنا الزمی ہوگا۔
وصول کنندگان کو صرف مصروفیت کی سرگرمی کی کامیاب تکمیل اور فائنل رپورٹ پیش کرنے پر  1،000ڈالر ملیں گے۔
س :میں مالی اعانت کو کس چیز میں استعمال کرسکتا ہوں ؟
ج  :سٹی آرٹسٹ کورپس فنڈ کا مقصد نیویورک سٹی میں کام کرنے والے فنکاروں کی مدد کرنا ہے۔ ہے جو کووڈ 19-کی وجہ
سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ گرانٹ فنڈ کو فنکار کی مشق کی مدد کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے ،بشمول گرانٹ کی مدت میں
تخلیقی عوامی مشغولیت کے۔ یہ فنکار پر منحصر ہے کہ وہ سرگرمی کے بجٹ کا تعین کریں اور فنڈ مختص کرنے کا بہترین
طریقہ اختیار کریں۔ اس کی بھر پور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ فنڈ کا ایک حصہ فنکار اور دوسرے شریک فنکاروں کو
اپنے وقت کی ادائیگی کے لئے استعمال کریں۔
س :کیا گرانٹ قابل ٹیکس ہوگا؟
ج  :وصول کنندگان کو جنوری  2022میں  1099ڈالر ملیں گے۔ این وائی ایف اے ٹیکس کے معامالت پر مشورہ نہیں دے سکتا
اور ہم گرانٹ وصول کنندگان کو ذاتی طور پر ٹیکس سے متعلق معامالت سے متعلق پیشہ ورانہ مشورے کی ترغیب دیتے ہیں۔
سواالت؟ CACGrants@nyfa.org

