
 س:  ما ھي نشاطات المشاركة اإلبداعیة المؤھلة؟ 

 النشاطات المؤھلة ال حدود لھا، ولكن یجب على جمیع النشاطات االستیفاء للمعاییر التالیة لكي تتأھل:   إمكانیات : ج

 أن تكون إبداعیة بطبیعتھا  ●

 أن یتم تقدیمھا في مدینة نیویورك  ●

 تم تقدیمھا حیا وشخصیا أن ی ●

  للجمھور أن تقدم مجانا   ●

   علیھا قد یسع للفنانین تقدیم نشاطاتھم على اإلنترنت. *في بعض الظروف المتفق 

 . ation Guidelines pageApplicتوجد قائمة كاملة بمعاییر التأھل بصفحة اإلرشادات لتقدیم الطلبات 

 من الممكن أن تتضمن نشاطات المشاركة اإلبداعیة ما یلي: 

 أو أي استعراض آخر  قص أو الفن المسرحي أو القراءة األدبیة استعراض حي للموسیقى أو الر  ●

 الفنون مع أفراد المجتمع شخصیا  عورشة عمل لصن ●

 عرض عام لفیلم أو عمل إعالمي آخر  ●

  جزء من عمل أكبر  ●

 القراءة األولى لمسرحیة مثال جزء من عمل ال یزال یتطور،  ●

 معرض فنون في مركز مجتمعي أو أي مكان آخر عام أو خاص  ●

 تجربة حیة لصنع الفن مثل الرسم الفني على جدار  ●

 

 س:  أنا فنان ذو إعاقة و/أو مصاب بكبت المناعة وأفضل تقدیم نشاطي على اإلنترنت، فھل أنا مؤھل؟ 

 إداء نشاطھم على اإلنترنت، ولكنندرك بأن بعض الفنانین قد ال یستطیعون تقدیم نشاطھم شخصیا وسیحتاجون إلى  نعم.  إننا  ج:

 النشاطات المقدمة على اإلنترنت یجب أن تقدم حیا.  

 
 ؟3والدورة رقم   2وكذلك الدورة رقم   1س:  ھل أستطیع أو ھل ینبغي علي تقدیم الطلب في الدورة رقم  

یحتاج المتقدمون سوى تقدیم طلبھم مرة واحدة فقط، بناء على توقیت مشاركتھم اإلبداعیة المقترحة.  وإذا قّدم المتقدم نشاطا مؤھال   ال  ج:

    .ةاحالدورة القادمة المتفي یانصیب   تلقائیاھم دخالبتواریخ فیھا مرونة ولكن لم یتم اختیاره لمنحة في دورة تقدیم طلباتھم، سیتم إ

 نظر نشاطھ في دورات مستقبلیة؟ أن تــُ تقدم أن یذكر في داخل استمارة الطلب ما إذا كان یرید  على الم
 

 ھل أستطیع تقدیم طلب أكثر من مرة في كل دورة؟ س:  

نـَح  مِ ) إجماال عبر برنامج 1ال یتلقى الفنانون سوى منحة واحدة (  ج:  ال.  ال یجوز للفنانین تقدیم أكثر من طلب واحد في كل دورة.  كما 

      .بأكملھ City Artist Corps Grantsفیلق فناني المدینة 

 
 س:  ھل أستطیع تقدیم طلب مشترك مع آخرین؟

على المتلقي تقدیم  یجب ان المتقدم ویتم توزیع األموال على الفنسال.  یجب على جمیع الفنانین تقدیم طلبھم فردیا.  وإذا تم اختیارھم ف ج: 

  أما الطریقة التي یختارھا المتلقي لتوزیع األموال إلكمال نشاط مشاركتھ اإلبداعیة بنجاح فھذا متروك لھ.   . التقریر النھائي

https://www.nyfa.org/awards-grants/city-artist-corps-grants/application-guidelines/


 

 نفس النشاط؟ب س:  ھل یمكن لفنانین متعددین تقدیم طلب 

كانت مجموعة من الفنانین المتعددین سینضمون مع بعضھم البعض لتقدیم مشاركة إبداعیة مشتركة فیما بینھم فیمكنھم تقدیم   إذانعم.  ج: 

 طلباتھم فردیا بنفس النشاط المقترح، ولكن ال یمكن الضمان بأن جمیع الفنانین المتعاونین معا سیتم اختیارھم عن طریق عملیة الیانصیب. 

 

 یم طلب بالنیابة عن شخص آخر بموافقتھ؟س:  ھل أستطیع تقد

 ةاإللكترونی نصةنعم.  یجوز لشخص ما تقدیم طلب بالنیابة عن شخص آخر بموافقتھ، لكن یجب التأكد من أنھم یفتحون حسابا في الم ج: 

Submittable الطلب باسم ذلك الشخص اآلخر مع معلومات االتصال بھ.   ونقدموی 
 

 ھل ینبغي تقدیم نشاطي خارجیا في الھواء الطلق؟ س:  

النشاطات الخارجیة مفضلة إال أنھا غیر ضروریة، إذ یمكن تقدیم النشاطات في المكان الذي یلبي احتیاجات النشاط    في حین أنال.  ج:  

 على أفضل نحو.  

 
متشابھ في المیول أو منظم مجتمعي، فھل أستطیع  معرض أو منتج أو مدیر أدبي أو موظف أكادیمي أو شخص /فس:  أنا أمین متح
 أنا تقدیم عرض؟ 

  ال.  یجب أن یكون جمیع المتقدمین فنانین ممارسین وقادرین على البیان عملیا التزامھم المستدام لممارستھم اإلبداعیة لكي یتأھلوا.   ج:

 

 بي سیتم تقدیمھ بتذاكر من وراء جدار دفع، فھل ھذا مسموح بھ؟    ة الخاصس:  نشاط المشاركة اإلبداعیة المقترح

مقدمة مجانا   City Artist Corps Grantsنـَح فیلق فناني المدینة مِ ال.  یجب أن تكون جمیع النشاطات الممولة من خالل برنامج  ج: 

ت، لكن یجب أن تكون كافة  واستعمال نظام الحجز بالتذاكر بسبب سعة المكان أو الدخول الموق  ویجوز للفنانینومفتوحة للجمھور.  

  التذاكر مجانیة.

 

 س:  ما ھي أنواع الممارسات الفنیة المؤھلة؟ 

دویة /  الحرف الیممارسة إبداعیة مستدامة في أي اختصاص، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر  یجب أن تكون لدى الفنانین   ج:
المنسوجات، تصمیم الرقصات / الرقص، الفنون المجتمعیة، التصمیم / الفن المعماري، الفنون الرقمیة /اإللكترونیة، الفنون الشعبیة /  

، أو  لفیدیو / األفالمیة، ااالستعراضالفنون المسرح و، الموسیقى / الصوت،  التقلیدیة، العمل المشترك بین االختصاصات، الفنون األدبیة
 .لفنون المرئیةا

 
 س:  ماذا تقصد بالعبارة "ممارسة إبداعیة مستدامة وجاریة" ؟ 

متقدمون فنانین ممارسین وقادرین على البیان عملیا التزامھم الجاري بممارستھم الفنیة.  فیجب على المتقدمین  ینبغي أن یكون ال  ج:

  2019على مدى السنتین الماضیتین ( تالبیان عملیا بأنھم شاركوا أو ابتدعوا أو حافظوا على ممارستھم الفنیة وتقدیم مستندات من أي وق

عنصر للمشاركة العامة مرتبط بعمل الفنان كنشاط مشاركة إبداعیة مجتمعیة كما ینبغي أن یكون ھناك  إلى الوقت الحاضر) إلثبات ذلك. 

أو معارض أو عروض أو برامج مجتمعیة أو استعراضات أو عروض عامة أخرى لعمل الفنان.  إننا مدركون بأن الفنانین ربما واجھوا  

   .    2019وفي ھذه الحالة قد ال یستطیعون تقدیم مستندات إال لعام    19-بسبب جائحة كوفید 2020انقطاعا في ممارستھم في عام  



 
 بي على اإلنترنت؟ م نشاط المشاركة اإلبداعیة الخاص س:  ھل یمكن تقدی 

یجب أن تـُقّدم النشاطات شخصیا وأمام جمھور حي، ولكن نحن مدركون بأن بعض الفنانین قد ال یستطیعون تقدیم نشاطھم شخصیا    ج:

   آمنة، فعلى المتقدمین أن یوضحوا في طلبھم السبب في ضرورة تقدیم نشاطھم على اإلنترنت.  بصورة

 
  ، لدعم مشاركتي اإلبداعیة العامة؟City Artist Corps س:  ھل أستطیع استعمال تمویل إضافي، غیر منحة فیلق فناني المدینة

 اط المقترح.استخدام تمویل وموارد إضافیة إلكمال النش  كنعم.  یمكن  ج:

 
 س:  ھل أحتاج إلى توثیق نشاطي؟

أن یكون في شكل مستندات  نعم.  ینبغي على جمیع المتلقین أن یكونوا على استعداد لتصویر نشاطھم في أثناء حدوثھ، وھذا ال یحتاج   ج:

) في تقریرھم النھائي لنشاطھم الجاري حدوثھ وتسجیل العدد التقدیري لجمھور  2.  فسیكون على المتلقین تقدیم صورتین (رسمیة مھنیة

 الحاضرین.   

 

 الضریبیة لھذه المنحة؟ 1099س:  ھل سأتلقى استمارة  
فبرایر /الضریبیة في شھر ینایر   1099الضریبیة وسوف یتلقون استمارة    W9نعم.  سیـُطلب من جمیع المتلقین إكمال استمارة  ج:

 مبلغ المنحة.ل  2022

 

 معلومات عن الطلب 

 س:  كیف أستطیع تقدیم طلب / أین أجد استمارة الطلب؟

  10یونیو في الساعة  8في یوم الثالثاء ، وSubmittable ةاإللكترونی نصةإیجاد معاییر التأھل واستمارة الطلب على الم  كیمكن  ج:

ھنا:  أنھ سیوجد  سیظھر على ھذه الصفحة رابط یوصلك إلى استمارة الطلب، كما صباحا 

https://cityartistscorpsgrants.submittable.com/submit      

المنحة، أما   دام تلك المؤھالت لتقدیم طلب لھذه ) سابقا فیمكنھ استخNYFAِمنـَح مؤسسة نیویورك للفنون (ان قد قّدم طلبا لدى إذا كان الفن 

 . لفتح حساب مجاني www.submittable.com ةاإللكترونی نصةالمستخدمون الجدد فسیحتاجون إلى زیارة الم

 

 الطلب أو تقدیم الطلب عبر البرید اإللكتروني؟  منس:  ھل أستطیع تقدیم نسخة ورقیة 

، ولكننا نعرض المساعدة لمن یتطلبونھا.   Submittable ةاإللكترونی  نصةال.  یجب تقدیم جمیع الطلبات على اإلنترنت عبر الم  ج:

.  ونحن نطلب أن تقّدم  CACGrants@nyfa.orgولطلب التسھیالت أو المساعدة في تقدیم الطلب یرجى إرسال برید إلكتروني إلى 

 قبل الموعد النھائي.   ھمطلبات التسھیالت في أقرب فرصة ممكنة إلعطاء الوقت الكافي للموظفین لتقدیم المساعدة للمتقدمین في تقدیم طلب

 

 بي؟ س:  ما ھي أنواع الملفات التي یمكنني تحمیلھا إلى استمارة الطلب الخاصة

 وكذلك رابطات الویب.  MOVو   PDF   ،JPG ،DOC ،DOCX ،MP4 ،MP3تقبل استمارة الطلب أنواع الملفات التالیة:   ج: 

 

 ؟تمویلھل سیكون الطلب مفتوحا بشكل مستمر طوال مدة الس:  

https://cityartistscorpsgrants.submittable.com/submit
mailto:CACGrants@nyfa.org


    .متباینین، وسیكون الطلب مفتوحا بصورة مستمرة داخل كل دورة Cyclesستكون الطلبات مفتوحة خالل دورتین   ج:

 
  تواریخ اإلعالن عن طلبات المنح

 .  2021أكتوبر   31یجب االنتھاء من نشاطات المشاركة اإلبداعیة في موعد أقصاه 

 

 2021أكتوبر   31یولیو إلى   10المشاركات من 
 صباحا   10یونیو في الساعة   8الثالثاء   تاریخ الفتح:

 صباحا  10یونیو في الساعة   22الثالثاء   تاریخ اإلغالق:
 یولیو  2الجمعة     تاریخ إخطار المتلقین:

 2دورة تقدیم الطلبات رقم 
 2021أكتوبر   31إلى  أغسطس 20المشاركات من 

 صباحا  10یولیو في الساعة  6الثالثاء   تاریخ الفتح:
 صباحا  10یولیو في الساعة  20الثالثاء   تاریخ اإلغالق:

 أغسطس   2االثنین    تاریخ إخطار المتلقین:
 3دورة تقدیم الطلبات رقم 

 أكتوبر 31سبتمبر إلى  3المشاركات من 
 صباحا   10یولیو في الساعة   27الثالثاء   تاریخ الفتح:

 صباحا   10أغسطس في الساعة   10الثالثاء   تاریخ اإلغالق:
 أغسطس   25األربعاء     تاریخ إخطار المتلقین:

 

ساعة من إغالق   24فسیتم إخطارھم قبل   Submittableداخل المنصة اإللكترونیة   ھمبالنسبة لجمیع المتقدمین الذین حفظوا مسودة لطلب

  الطلب، ولن یعاد فتح الطلب بمجرد إغالقھ. 

 

 بیانات عن الخصائص السكانیة من المتقدمین ومـَن الذي یتاح لھ الوصول إلى ھذه المعلومات؟ معون س:  لماذا تج

ھو دعم الفنانین العاملین الموجودین في مدینة    City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة ـَ نإن الھدف من برنامج مِ   ج:

سمح لنا بالتأكد من أن  یمعلومات الخصائص السكانیة  جمیع، وعلیھ فإن ت19-متكافئ بجائحة كوفیدنیویورك الذین تأثروا بشكل غیر 

 . مجموع المتلقین یعكس ذلك

 

) وإدارة مدینة نیویورك للشؤون  NYFAویورك للفنون (إن الفنانین بتقدیمھم بیانات عن الخصائص السكانیة فھم یساعدون مؤسسة نی

ن  ولفنانالتي یأتي منھا ا  مختلفةال  بیئات) على أن یفھموا بصورة أفضل الMOME) ومكتب العمدة لإلعالم والترفیھ (DCLAالثقافیة (

  ضمھا إلى الطلبات.ا أو لن یتم تخزینھالمقدمة  الذین یعیشون ویبدعون في مدینة نیویورك.  وھذا مع العلم بأن المعلومات 
 

   . MOMEو   DCLAسیتم تجمیع كل المعلومات عن الخصائص السكانیة بشكل مجھول وسیتم تشاركھا مع الموظفین لدى 

 

) ملتزمة بدعم الفنانین من جمیع الخلفیات واالختصاصات وستظل تعمل نحو تحقیق قیم المساواة  NYFA( ون إن مؤسسة نیویورك للفن

  .والشمولیة وفرص الوصول عبر كافة البرامجوالتنوع  

 



 ) الخاص بمؤسسة نیویورك للفنون على موقعنا اإللكتروني:DEIAیمكنك قراءة بیان التنوع والمساواة والشمولیة وفرص الوصول (

NYFA-bouthttps://www.nyfa.org/Content/Show/A  

 

 المراجعة واستالم األموال والتبلیغ

 س:  كیف سیتم اختیار الطلبات للتمویل؟

تم مراجعتھا كلھا للتأكد من اكتمالھا وتأھلھا، وسیتم اختیار المتقدمین المؤھلین بواسطة نظام  بمجرد أن یتم إغالق الطلبات ست ج: 

 ). NYFAیانصیب تحت إشراف مؤسسة نیویورك للفنون (

 

 لماذا یتم اختیار الطلبات المؤھلة بواسطة نظام یانصیب؟

إن نظام الیانصیب یسمح بالمساواة في نظر جمیع الطلبات المؤھلة التي تم استالمھا خالل دورة تقدیم الطلبات، إذ أن االختیار    ج:

یر مستحق عن ھؤالء الذین یقدمون  ال یعطى لھا تمیز غالجزافي عن طریق نظام الیانصیب یضمن بأن الطلبات التي قّدمت مبكرا 

   موادھم قرب نھایة الدورة.   

 

 طلبي متى سأتلقى الرد بشأنھ؟ بعد تقدیمس:  

عبر المنصة اإللكترونیة   CACGrants@nyfa.orgمن برید إلكتروني إخطار جمیع المتقدمین عن طریق  سیتم  ج:

Submittableغیر المرغوب فیھ/غیر الھام. لبرید  ا  جلد.  فالرجاء متابعة ھذا التواصل ومراجعة م 
 یولیو  2:  الجمعة 1الدورة رقم تاریخ إخطار المتلقین في 

 أغسطس   2 الثنین:  ا2الدورة رقم تاریخ إخطار المتلقین في 

 أغسطس   25:  األربعاء 3الدورة رقم تاریخ إخطار المتلقین في 
  تالي یانصیب الالفي  تلقائیاقّدم المتقدم نشاطا مكتمال ومؤھال في دورة ما بتواریخ فیھا مرونة ولكن لم تـُمنح لھ منحة، سیتم إدخالھ  وإذا

 . اح المت

  

 س:  كیف سیتم توزیع األموال؟

فور االنتھاء  دوالر   1000دوالر عند االختیار و   4000دوالر في شكل قسطین:   5000یستلم المتلقون منحتھم وقدرھا   سوف  ج:

  بنجاح من تقدیم التقریر النھائي الخاص بالمنحة. 

 

الشیك المرسل بالبرید  سیتم توزیع كل األموال عن طریق شیكات ورقیة مرسلة بالبرید العادي.  وإذا لم یكن باستطاعة المتلقي استالم  

  فیمكن عمل ترتیبات أخرى لدفع المبالغ بطریقة أخرى.

 

 مبلغ المنحة المستحق لي؟ واصرفكي ت س:  ما ھو المطلوب مني ل

وسیتم توزیع األموال في شكل شیكات مرسلة إلى العنوان المدرج   الضریبیة  W9سوف یـُطلب من جمیع المتقدمین إكمال استمارة  ج:

   الخاصة بك. W9في استمارة 

https://www.nyfa.org/Content/Show/About-NYFA


الضریبیة في خالل أسبوع من تاریخ    W9للتأكد من استالم األموال في الوقت المناسب سوف یـُطلب من المتلقین تقدیم استمارة 

عبر المنصة اإللكترونیة  CACGrants@nyfa.orgمن  روني اإلخطار باالختیار، وسیتم إخطار جمیع المتقدمین ببرید إلكت

Submittableالبرید غیر المرغوب فیھ/غیر الھام.   جلد.  فالرجاء متابعة ھذا التواصل ومراجعة م 

 

 س:  ھل من المضمون أنني سأتلقى أمواال؟

لمحدودیة األموال والحجم الكبیر جدا من الطلبات التي من المتوقع استالمھا فلن یحصل كل متقدم على  ال.  لسوء الحظ ونظرا   ج:

 تمویل.  

 

 س:  ھل أستطیع استالم المنحة أكثر من مرة؟

بأكملھ   City Artist Corps Grantsنـَح فیلق فناني المدینة مِ ) عبر برنامج 1ال.  ال یجوز للفنان استالم أكثر من منحة واحدة (   ج:

 . )3و  2و   1(الدورات  

 

 فھل سیـُعلن عن اسمي؟  س:  إذا مـُنحت لي منحة 

  اسمھ ونشاط مشاركتھ ومكان مشاركتھ.عن  إذا تم اختیار فنان فمن الممكن أن یـُعلن   ج:

 

 س:  إذا حصلت على منحة فھل ستكون ھناك متطلبات للتبلیغ؟
ن تقدیم تقریر نھائي فور االنتھاء من النشاط.  وسوف یـُرسل التقریر لجمیع المتلقین عبر المنصة  نعم.  سیكون على جمیع المتلقی  ج:

 وسیـُطلب من المتقدمین تقدیم مستندات تصویریة لنشاط المشاركة.   Submittableاإللكترونیة

 وتقدیم التقریر النھائي.  دوالر األخیر عند االنتھاء بنجاح من نشاط المشاركة  1000سوف یستلم المتلقون مبلغ الـ 

 

  س:  لما أستطیع استخدام األموال؟
ھو دعم الفنانین العاملین الموجودین في مدینة    City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة ـَ نإن الھدف من برنامج مِ   ج:

مشاركة إبداعیة  ھاویجب استخدام أموال المنحة لدعم ممارسة الفنان، بما فی ،19-متكافئ بجائحة كوفیدنیویورك الذین تأثروا بشكل غیر 

.  ومن المشجع  فھذا متروك للفنان حوتحدید میزانیة المشاركة وكیفیة تخصیص األموال على أفضل نل بالنسبةمنحة.  وعامة خالل فترة ال

  علیھ بشدة أن یـُستخدم جزء من األموال لتعویض الفنان والفنانین اآلخرین المشاركین لما أعطوه من وقتھم.   

 

 س:  ھل تـُدفع ضرائب على المنحة؟ 

یویورك للفنون إعطاء أیة نصائح  ، إنما ال یجوز لمؤسسة ن2022الضریبیة في شھر ینایر  1099سیتلقى جمیع المتلقین استمارة   ج:

مسائل  الفیما یتصل بمتخصصة نحن نحث متلقیي المنح بشدة أن یسعوا للحصول على استشارة مھنیة وفیما یتعلق بمسائل ضریبیة 

     شخصیة.الضریبیة ال
 

 CACGrants@nyfa.org  أسئلة؟
 


