
) للفنون  نیویورك  مؤسسة  (NYFAیسّر  نیویورك  بمدینة  الثقافیة  الشؤون  إدارة  مع  المشاركة   (DCLA  العمدة مكتب  من  الدعم  مع   ،(
) (MOMEلإلعالم والترفیھ  كوینز  وكذلك مسرح   (Queens Theater  المدینة فناني  فیلق  ِمنـَح  برنامج  تعلن إطالق  أن   (City 

Artist Corps Grants . 

، وھو  City Artist Corpsھو جزء من فیلق فناني المدینة     City Artist Corps Grantsِمنـَح فیلق فناني المدینة  إن برنامج  
للادرة  مب قدرھا  جدیدة  لمساعدة    25تعافي  دوالر مصممة  ربما  ملیون  أیضا  والذین  الجائحة  نتیجة  معاناة شدیدة  واجھوا  الذین  الفنانین 

 استبعدوا من فرص تمویل أخرى محلیة وفدرالیة.

ن الموجودین في مدینة نیویورك  ھو دعم الفنانین العاملی City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة  ـَ نإن الھدف من برنامج مِ 
تأثروا بشكل غیر   ِمنـَح قدرھا    ، 19-متكافئ بجائحة كوفیدالذین  البرنامج بتوزیع  تـُصرف مرة واحدة ألكثر من  دوالر    5000فسیقوم 

الصیف ابتداءً   3000 الخمسة في ھذا  أحیاء مدینة نیویورك  لمساعدتھم على مواصلة نشاطاتھم ومشاركتھم العامة عبر  من شھر    فنان 
       مؤھلین لتقدیم طلب.ن في أي اختصاص ون العاملولفناناعتبر سیُ یولیو.  و

المنح   تقدیم الطلبات واإلعالن عن  إجراءات    City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة  ـَ نرنامج مِ الخاصة ببوسیبدأ تفعیل 
المنح   متلقیي  اختیار  وسیتم  تأھلھم  لتحدید  الفنانین  الدورات سیتم فحص  مختلفة.  وفي جمیع  دورات  في  الصیف  مدى فصل  عن  على 

    الیانصیب.طریق 

  تعزیز التوعیةبالشراكة مع منظمات تجدید المنح وخدمة الفنون ل  City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة  ـَ ن برنامج مِ یدار  
    المجتمعات الثقافیة المتنوعة في المدینة.خدمة وذلك لوتنویر عملیة اختیار متلقیي المنح  المرتقبین  نقدمیتملوفیر المساعدة التقنیة لوت

للفنون  األمریكي  اآلسیوي  التحالف  الشركاء:   قائمة  آر  Asian American Arts Alliance  تتضمن  إیھ  ي/نیویورك  ت، 
)A.R.T./New York،(  العام األسود  للفنونBlack Public Media  اإلعالم  ،  Brooklyn Arts Council  ، مجلس بروكلین 

برونكس   بالمجلس  الوثائقیة،  Bronx Council on the Arts  فنونالمعني  لألفالم  برونكس   Bronx Documentary  مركز 
Center  ،نیویورك  /الرقص فایرالیت  Dance/NYCمدینة  إعالم   ،Firelight Mediaفالشینغ بحي  البلدیة  قاعة   ،  Flushing 

Town Hall  إیندي صندوق  مانھاتن  Indie Theater Fund  لمسرحل ،  لجنوب  الثقافي  المجلس   ،Lower Manhattan 
Cultural Council (LMCC)م نیویروك  یْ ،  مدینة  سبیس  إیھ  MakerSpace NYCكر  إس  یو  الجدیدة  الموسیقى   ،New 

Music USA،   الشعراء والكتـّابPoets & Writers أیالند ، وفنون ستاتنStaten Island Arts  .   

 نفس المعاییر: City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة ـَ نبرنامج مِ عن طریق المتاحة لمنح ا جمیع فرص سیـُطبق على 

   :النشاط المقترح للمشاركة اإلبداعیة ●
 ن أو اإلبداع على الفنو هیجب أن یكون تركیز  ○
 بصفة شخصیة یجب أن یقّدم حیا و ○

حالة كبت المناعة الذین یكون من غیر اآلمن لھم المشاركة  ن بیبالنسبة للفنانین ذوي اإلعاقات و/أو المصاب ■
حي   استعراض  حیا وشخصي،  في  اإلبداعیة  المشاركة  أنشطة  ألداء  طلب  لتقدیم  بھم  مرحب  فھم 

  إلكترونیا.و
 یجب أن یتم في مدینة نیویورك (أي واحد من األحیاء الخمسة) ○
  بتذاكر ولكن یجب أن تكون التذاكر مجانیة. برامج إعداد وعرض  یجوز یجب أن یقّدم مجانا للجمھور، و ○
 یمكن أن یتم في أماكن داخلیة أو خارجیة   ○

 دوالر.    5000أكثر من نشاط واحد ولكنھم سیحصلون فقط على منحة واحدة قدرھا  یجوز للفنانین تقدیم  ●
الذین    ینآخر   یندم بطلب وأي فنانالفنانین، لكل من الفنان المتق  أتعابمن الموصى بھ بشدة أن یـُستخدم جزء من المنحة لدعم   ●

 یشاركون في دعم النشاط. 
  ا معھم أو تقدیم نشاطھم بأنفسھمشریكلیكون محدد یمكن للفنانین اختیار مكان  ●

https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/337-21/recovery-all-us-mayor-de-blasio-city-artist-corps#:%7E:text=Recovery%20for%20All%20of%20Us%3A%20Mayor%20de%20Blasio%20Announces%20City%20Artist%20Corps,-May%206%2C%202021&text=NEW%20YORK%E2%80%94Mayor%20Bill%20de,of%20the%20city%20this%20summer.


بتقریرك   تینالصور  مارسة النشاط (یجب إرفاق ھاتینیجب أن یوثـّق بما ال یقل عن صورتین فوتوغرافیتین مأخوذتین خالل م ●
 ى أعداد الحاضرین من الجمھور فور االنتھاء من النشاط)   النھائي باإلضافة إل

، فیمكنھا أن تكون  وأن تكون المدینة متمیزة فیھا  ضوء على مدینة نیویوركأن تسلط المشاركات اإلبداعیة ال  لیس من المتطلب ●
  إعادة عرض ألعمال / عروض / معارض سابقة.   

  ة تكملل  City Artist Corps Grantsح فیلق فناني المدینة  ـَ ن مِ فمن الممكن استخدام  استوفت النشاطات ھذه المعاییر    طالما ●
 . 2021أكتوبر   31یولیو إلى   10أن تقام في فصل الصیف بمدینة نیویورك من تاریخ  ا نشاطات قائمة بالفعل ومحدد لھ

   :اإلبداعیة المتأھلة ةالمشاركنشاطات  تشمل أنواع ویمكن أن 

 قص أو الفن المسرحي أو القراءة األدبیة استعراض حي للموسیقى أو الر  ●
   شخصیامع أفراد المجتمع  وننورشة عمل لصنع الف ●
 عرض عام لفیلم أو عمل إعالمي آخر  ●
 (بما في ذلك نصب المعارض في الشقق) معرض فنون في مركز مجتمعي أو أي مكان آخر عام أو خاص ●
    انر الجدمثل الرسم الفني على  وننیة لصنع الفتجربة ح ●
 برنامج قائم بالفعل أو مكرر یكون تركیزه على اإلبداع والمخطط حدوثھ في فصل الصیف/الخریف  ●
إبرازه كجزء من مھرجان أو برنامج قائم ومحدد لھ موعد بالفعل في فصل  یمكن تحدید مواعید لكل ما سبق بصورة مستقلة أو   ●

    الصیف

 تواریخ اإلعالن عن تقدیم طلبات المنح 
 2021أكتوبر   31اإلبداعیة في موعد أقصاه یوم األحد  ةالمشاركنشاطات  االنتھاء منیجب 

 1دورة تقدیم الطلبات رقم 
 2021أكتوبر   31یولیو إلى   10المشاركات من 

 صباحا   10یونیو في الساعة   8الثالثاء   تاریخ الفتح:
 صباحا  10یونیو في الساعة   22الثالثاء   :إلغالقتاریخ ا

 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 

 2021 أكتوبر 31سبتمبر إلى  3المشاركات من 
 صباحا   10یولیو في الساعة   27الثالثاء   تاریخ الفتح:

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

 

 



 مـَن الذي یمكنھ تقدیم طلب؟ 

 . 2020أحیاء) وظلوا مقیمین فیھا منذ شھر ینایر  5مقیمین حالیین في مدینة نیویورك (أن یكونوا   نمقدمیالتیجب على  ●
 یجب على المتقدمین أن یكونوا فنانین لھم نشاط إبداعي مستدام وجاٍر ومثبت في أي اختصاص إبداعي    ●
مستندات   ● تقدیم  المتقدمین  على  لیجب  مزاولتھم  اإلبداعيتثبت  (  نشاطھم  الماضیتین  السنتین  في  وقت  أي  و/أو    2019من 

2020(    
، ویمكن للمتقدمین تقدیم طلب مبینا  مشاركة عامة مستوٍف للمعاییر السابقة الذكر یجب على المتقدمین تقدیم طلب مبینا فیھ نشاط  ●

   فیھ نشاط لم یؤكد بعد (من حیث تاریخ ومكان العرض)
لل ● إال مرة واحدة في كل دورة وال یجوز تلقي إال منحة واحدة (فنانال یجوز  تقدیم طلبات  فیلق  ِمنـَح  ) من خالل برنامج  1ین 

 .  City Artist Corps Grantsفناني المدینة 
)، بما فیھا منح  NYFAسابقین في أي من برامج المنح الخاصة بمؤسسة نیویورك للفنون (ن  یمكن للمتقدمین أن یكونوا متلقی ●

 2021/ 2020لعام    19-الطوارئ لجائحة كوفید
تعریف  ) أو رقم  SSNي (الضریبیة مع رقم ضمان اجتماع  W-9أن یكونوا قادرین على تقدیم استمارة  على المتقدمین  یجب   ●

  ) (بعد االختیار).EIN) أو رقم تعریف صاحب عمل (ITINضریبي فردي (
 2021یونیو  8أو أكبر في أو قبل یوم سنة من العمر   21یجب على المتقدمین أن یكونوا   ●
  الطلب بنفسھ.یجوز لفرد من العائلة أو صدیق أو شخص مساند تقدیم طلب بالنیابة عن فنان یكون غیر قادر على إكمال   ●
 علمیة شھادة تعلیمي یسعى من خاللھ الحصول على ال یجوز للمتقدمین االلتحاق ببرنامج  ●
مدینة نیویورك أو أیة منظمة شریكة وداعمة   و ) أNYFAلدى مؤسسة نیویورك للفنون (  یجوز للمتقدمین أن یكونوا موظفینال ●

اإلدارات لھذه المنظمات أو    .  ویشمل ذلك أعضاء مجالس City Artist Corps Grantsفیلق فناني المدینة  ِمنـَح    لبرنامج
     ة ألي ممن سبق ذكرھم. باشر أحد لھ صلة قرابة عائلیة مأي 

  ملحوظة:

   2021أكتوبر   31یولیو و  10یة الممولة في الفترة ما بین  اإلبداع ةالمشارك اتطانشأن تتم كافة  یجب ●
 2021نوفمبر  12موعد أقصاه متلقیي المنح تقدیم تقریر نھائي في على جمیع  ●
  للتمویل عن طریق عملیة یانصیب.  ینتأھلمبعد مراجعة الطلبات للتأكد من استیفائھا وتأھلھا سیتم اختیار المتقدمین ال ●
فسیتم    1التي لم یتم اختیارھا في الدورة رقم   العامة (التي توجد فیھا مرونة في تواریخ األنشطة)  ةبالنسبة لكافة أنشطة المشارك ●

   المتقدم إلكمال استمارة طلب جدیدة.  ولن یحتاجة لالختیار.  تالیھا تلقائیا في یانصیب الدورة الإلحاق
المم ● اإلفصاح  من  یتم  أن  ومكان    ةالمشارك  ةنشطأعن  علنا  كن  الممولة  المتقدم،    مع ألنشطة،  ا اإلبداعیة  قبلاسم  مؤسسة   من 

     طوال مدة البرنامج. ) أو المدینةNYFAنیویورك للفنون (
   ):2سیتم توزیع األموال على قسطین ( ●

 عند االختیار  –دوالر    4000القسط األول   ○
  عند االنتھاء بنجاح من إكمال التقریر النھائي –دوالر   1000القسط الثاني  ○

نش ● جمیع  توثیق  یتم  أن  الممولة    ةالمشارك  ات طا یجب  فوتوغرافیتین بشكل  اإلبداعیة  األقل صورتین  على  إرفاق  مع  مرئي 
  مأخوذتین خالل مزاولة النشاط، مع تقدیم المستندات في التقریر النھائي. 
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