אינהאַ לט
 | 1איבערבליק
 | 2קאָ נטעקסט און זעאונג
צילן
ווי דער פּראָ גראַ ם ארבעט
 | 3ווי די באַ שעפטיקונג ארבעט
פאַ רגיטיקונג
בענעפיטן
ווער האט באַ שעפטיקונג
 | 4דער צייטפלאן
 | 5בארעכטיגונג
שוטפעס'דיקין אפליקאציע
ווער קען אנווענדין
דעפֿיניציעס
באגרענעצונג
 | 6סעלעקציע קריטעריע
 | 7איבערבליק פּראָ צעס
 | 8ווי צו ווענדין
 | 9אַ פּּליקאַ ציא הילף
הילף טיש
אינפֿאָ רמאַ ציע צונויפקימען
 | 10שענקען פּעריאָ ד ,שענקען געלט ,און שטענדיק אַ קטיוויטעטן
צאָ לונג פון געלט
אנדערע אַ קטיוויטעטן
 | 11דאַ טאַ זיכערקייט און סודות'דיקייט
 | 12ניו יארק סטעיט קינסטלער איבערבליק
 | 13אַ פּליקאַ ציא פֿראגן
 | 14אָ פט געשטעלטע פֿראגן

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז

2

 | 1איבערבליק
קריאטיווס ריבילד ניו יארק ) (CRNY - Creatives Rebuild New Yorkקינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם ) (AEPוועט
פינאנצירן באַ שעפטיקונג ביז פֿאַ ר  300קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור באשאפער )אַ רטיסטן( אין מיטאַ רבעט
מיט צענדליקער קהל-באזירט אָ רגאַ נאַ זאציא'ס אַ ריבער ניו יארק סטעיט פֿאַ ר צוויי יאָ ר .אַ רטיסטן וועט באַ קומען אַ געצאָ לט
פון  $65,000פאר יעדער יאָ ר ,פּלוס בענעפיטן ,מיט אפגעגעבענע צייט צו קאנצענטרירן אויף זייער קינטסלער ארבעט.
דער באטייליקטער אָ רגאַ נאַ ציא'ס וועלן באַ קומען געלט צווישן  $25,000און  $100,000פאר יעדער יאָ ר צו שטיצן די
באַ שעפטיקונג פון אַ רטיסטן.

 | 2קאָ נטעקסט און זעאונג
קומענדיק פון צו די הצלחה פון די קאָ מפּרעהענסיווע באַ שעפטיקונג און טראַ ינינג אקט )Comprehensive Employment
 - (and Training Actאַ פעדעראלע פינאנצירט איניציאטיוו וואָ ס געשטיצט אַ רטיס פּראָ יעקטן אין ניו יארק סטעיט און
איבער די מדינה פון  1974צו  - 1981אַ רטיס און קונסט אַ דוואַ קאַ טן האָ בן גערופֿן אַ ווערק פּראָ גראַ ם צו אַ דרעסירן די
לעצטע אונטער -און אַ רבעטלאָ זיקייט פון קינסטלער .די  CRNYקינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם וועט פינאנצירן
באַ שעפטיקונג מיט געצאלט און בענעפיץ פֿאַ ר ביז צו  300קינסטלער און זייער אָ רגאַ נאַ זאציא שותפים  -אַ זוי ויזן די
וויכטיקייט פון קינסטלער אין די אַ רבעט קראַ פט1 .
דורך שטיצן קינסטלער ארבעטן מיט קהל-באזירט אָ רגאַ נאזאציא'ס AEP ,וועט מאכן אַ וועג צו איבערמאַ כן די באציונגען
צווישן קינסטלער און אָ רגאַ נאזאציא'ס .גלייַך-באַ ציונגען מוטיקן פריש פארענטפערונג ,בריטע טראכטן און נייַע וועגען פון
באַ שטעלונג בשעת בויען קאַ פּאַ ציטעט און פעסטקייַט פֿאַ ר אַ לע CRNY .גלויבט אַ ז אַ זאַ שוטפעס קען אויך שטיצן און
באַ רייַכערן קהילות ,וויזן די מאַ כט פון קינסטלער ווי כוחות פון אומבייטען די געזעלשאַ פט און די וויכטיקייט פון זייער אַ רבעט
פֿאַ ר די געזעלשאַ פטלעך און עקאָ נאָ מישע לעבעדיקייט פון ניו יארק שטַ ייט.
געבויט אויף די וויכטיקע הילף פראגראמען וואס האבן געלייגט ארטיסטן צוריק אין ארבעט אין די גלאבאלע COVID-19
פּאַ נדעמיק AEP ,זוכט צו שטיזען ארטיסטן און ארגאנאזאציעס פון קהילות וואס היסטאריש האבן ניט געהאט די
מעגליכקייט און אויך ארטיסטן וואס האבן שטענדיק שוועריקייטן צו קריגען ארבעט.
צוזאמען-ארבעט צווישן קינסטלער און קהל-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען נעמען פילע פארמען .די צוזאמען-ארבעטן
דאַ רפֿן ניט זיין נייַע באציונגען אָ דער זיין געבויט אויף נייַע אַ רבעט .פֿאַ ר בייַשפּיל ,א קינסטלער קען אַ רבעטן ווי אַ
קינסטלער-אין-וווינאָ רט ,אַ לערנען קינסטלער ,אַ קינסטלער אָ רגאַ ניזאַ טאָ ר ,אַ דאַ קיומענטעריאן אָ דער אַ שעפעריש
קאָ נסולטאַ נט .אָ רגאַ נאַ זיישאַ נאַ ל שותפים קען זיין קונסט און קולטור אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,אפטיילונגען פון די רעגירונג אָ דער
ניט-קונסט קהל-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס.
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צילן
די  AEPזוכט ארום'נעמינדיק-מדרגה ענדערונג און האט דריי ערשטיק שותפים :קינסטלער ,קהילה-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס,
און קהילות CRNY .האט קלאר געמאכט די פאלגענדע צילן פֿאַ ר יעדער פון די שותפים:
קינסטלער
● צו צושטעלן פינאַ נציעל פעסטקייַט פֿאַ ר קינסטלער ,ספּעציעל אונטער -און אַ רבעטלאָ ז קינסטלער אַ ריבער ניו
יארק סטעיט ,געגעבן די קאַ טאַ סטראָ פיקע איינטרעך פון די פּאַ נדעמיק אויף קינסטלער'ס פרנסה און הכנסה.
● צו צושטעלן געצאָ לט באַ שעפטיקונג וואָ ס איז פאסיק פאר די גענישאפט און פראקטיקייט פון קינסטלער ,בשעת
דערלאזן די אַ רטיס צו פארטיפערן זייער קינסט פיר.
● צו הילפֿן אַ רטיס וואַ קסן אין זייער פארשטאנד און קאַ פּאַ ציטעט צו אַ רבעטן מיט אָ רגאַ נאַ זאציע'ס און קהילות.
● צו שטיצן אַ קאָ לעקטיוו געבוי צו באשאפען די גרעסטע השפּעה פון קינסטלער אין פאנאנצירן און פּאָ ליסע
סיסטעמען.
קהילה-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס
● צו שטיצן די פינאַ נציעל אָ פּזוך און פעסטקייַט פון קהל-באזירט אָ רגאַ נאַ זיישאַ נז ,ביידע פון קונסט און ניט-קונסט,
וואָ ס האָ בן געליטן ריזיק פינאַ נציעל אָ נשטרענגונג און אָ נווער פון די פּאַ נדעמיק.
● צו פארטיפערן די פייקייט פון אָ רגאַ ניזאַ ציעס צו אַ רבעטן פֿאַ ר און מיט קהילות און מיטגלידער.
● צו אַ נטוויקלען נייַע מאָ דעלס פֿאַ ר קעגנזייטיק פארבעסערן קאַ לאַ בעריישאַ נז צווישן קינסטלער און
אָ רגאַ נאַ זאציעס.
קהילות
● צו שאַ פֿן שוטפעס'ן וואָ ס שטיצן און באַ רייַכערן קהילות און טרעפן קהל באדערפענישן און פארלאנגען.
● צו פאַ רגרעסערן די קענטיקייט און פארשטאנד פון קינסטלער ווי ארבעטערס; קהילות וועלן קענען צו זען די
אַ רבעט און פּראַ סעסאַ ז פון קינסטלער.

ווי דער פּראָ גראַ ם ארבעט
אין האַ רבסט פון  ,2021קריאטיווס ריבילד ניו יארק האט צוזאמענגעליגט אַ "ט'ינק טאנק" ) - (Think Tankאַ
צוזאמענקומען פון ניו יארק סטעיט קינסטלער ,געלערנטע ,סטראַ טעגיסטן און אַ קטיוויסטן פון ברייט אידענטיטעטן און
איבערלעבונג .דורך צוויי-כוידעשלעך דיגיטאַ ל צוזאמענטרעפן ,האט די גרופּע באשלאסן די קוילעלדיק ריכטונג פון ביידע די
גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס און קינסטלער באַ שעפטיקונג פאגראמען.
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 | 3ווי די באַ שעפטיקונג ארבעט
פאַ רגיטיקונג
באטייליקטער אַ רטיסטס וועט באַ קומען אַ געצאָ לט פון  $65,000פאר יעדער יאָ ר )קאָ מענסוראַ טע מיט די מיטעלע
האַ כנאָ סע אין ניו יארק סטעיט( פּלוס בענעפיטן און אפגעגעבענע צייט צו קאנצענטרירן אויף זייער קינטסלער ארבעט.
איינטעלנעמען אָ רגאַ ניזאַ ציעס וועט באקומען געלט צו שטיצן זייער באַ שעפטיקונג פון קינסטלער .די שטיצן יעדער יאר
וועט קייט צווישן  $25,000און  $100,000פּער אָ רגאַ ניזאַ ציע; די סומע וואָ ס יעדער אָ רגאַ ניזאַ ציע באקומט וועט אָ פענגען
אויף די נומער פון קינסטלער אָ נגעשטעלט און די פּראַ ל אויף די אָ רגאַ נאַ זזציעס בודזשעט.

בענעפיטן
 AEPפאַ נדינג וועט שטיצן באַ שעפטיקונג בענעפיץ  -אַ זאַ ווי מעדיציניש ,דענטאַ ל ,זעאונג ,און אַ לע נייטיק בענעפיץ  -דורך
די אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס האלט די באַ שעפטיקונג פון די קינסטלער .די בענעפיץ וועט זיין אַ דמינאַ סטירט לויט די סטאַ נדאַ רד
פירונג פון אָ רגאַ ניזאַ ציע ) Human Resourcesמענטש רעסאָ ורסעס(.

ווער האט באַ שעפטיקונג
די באַ שעפטיקונג פון אַ רטיסט וועט זיין אין איינער פון צוויי וועגן:
 .1א מיטאַ רבעטער אָ רגאַ ניזאַ ציע האלט באַ שעפטיקונג :די ווענדען אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן האָ בן אַ פאַ רלאָ זלעך Payroll
) infrastructureפּייראָ ול ינפראַ סטראַ קטשער(; קענען צושטעלן ארבעטער־פארגיטיקונג ; צושטעלן צוהאלטן
באַ דינונגס; און האָ בן אַ ) Human Resourcesמענטש רעסאָ ורסעס( סיסטעם אין פּלאַ ץ.
.2באַ שעפטיקונג איז געהאלטן דורך אַ פארמיטלער:פֿאַ ר ווענדען אָ רגאַ נאַ זאציעס וואָ ס זענען נישט ביכולת צו האַ לטן
באַ שעפטיקונג און בענעפיץ ,אַ רטיסטן וועט זיין אָ נגעשטעלט דורך אַ פארמיטלער אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס וועט
פאַ סילאַ טייטן באצאל און צושטעלן ) Human Resourceמענטש רעסאָ ורסעס( באַ דינונגס.
 CRNYאיז אין אַ קטיוו שמועס מיט אַ אַ רבעטער קאָ לעקטיוו צו שפּילן ווי אַ פארמיטלער וואָ ס קענען האַ לטן
באַ שעפטיקונג און צושטעלן בענעפיץ פֿאַ ר אַ טייל פון אַ רטיסטן אין  .AEPדער פארמיטלער וועט שטיצן אָ רגאַ נאַ זאזיעס
וואָ ס ווילן דינגען אַ רטיסטן אָ בער האָ בן א געוויסע באגרעניצטע קאַ פּאַ ציטעט צו האַ לטן באַ שעפטיקונג און  /אָ דער
צושטעלן בענעפיץ.
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 | 4דער צייטפלאן
אַ פּפּליקאַ ציא גיידליינז באפרייט  14פעברואר 2022
ערשטע סטאַ גע אַ פּפּליקאַ ציא פֿאַ ר  25מערץ 2022
ערשטע סטאַ גע קאנידאטן אנגעזאגט  11אפריל 2022
צווייטע סטאַ גע אינטערוויוען  25אפריל  20 -מאי 2022
אויסגעקליבן שותפים אנגעזאגט  6יוני 2022
אויסגעקליבן שותפים עפנטלעך אנגעזאגט  23יוני 2022
אַ רטיסטן באַ שעפטיקונג הייבט אן  27יוני 2022
די אָ רגאַ נאַ זאציעס געלט ארויסגעגעבן יוני 2022
דעצעמבער 2022
יוני 2023
דעצעמבער 2023
אַ רטיסטן באַ שעפטיקונג ענדס יוני 2024
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 | 5בארעכטיגונג
שוטפעס'דיקין אפליקאציע
דער אַ רטיסט באשעפטיקן פּראָ גראַ ם מוז האבן אַ שלאָ ס אַ פּלאַ קאציע צווישן קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציעס .אָ דער דער
קינסטלער)ס( אָ דער די אָ רגאַ ניזאַ ציע קען אָ נהייבן די שייכות ,און ביידע די קינסטלער)ס( און די אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין
געהייסן און האָ בן מסכים צו אַ רבעטן צוזאַ מען אין דער צייט פון אַ פּלאַ קַ אציע.
צוזאמענארבעטן קען אַ רייַננעמען איינער אָ דער מער אַ רטיסטן .אָ רגאַ נאַ זאציעס קענען אָ נווענדן צו נוצן איין קינסטלער
אָ דער קייפל קינסטלער .אין סיטואַ ציעס מיט קייפל אַ רטיסטן ,די אַ רטיסטן קענען אַ רבעטן צוזאמען אָ דער אין פאַ רשידענע
וועגן .די גאנצע פארגעלייגט מיטאַ רבעט וועט זיין אפגעשאצט ווי אַ אַ פּאַ ראַ ט ,און אַ זוי אַ לע מיטאַ רבעט אָ רגאַ נאַ זאציעס און
קינסטלער וועט זיין פינאמצירט אָ דער גאָ רניט .מיטאַ רבעטער וועט ניט זיין אפגעשאצט באזונדער.

ווער קען אנווענדין
צו זיין בארעכטיגט צו צולייגן צו  ,AEPאָ רגאַ ניזאַ ציעס מוז:
●

זיין אַ  (C) (3) 501שטייער-באַ פרייַט ) (tax-exemptציבור צדקה אָ דער אַ ענטיטעט וואס איז שייך צו די רעגירונג ,
און  /אָ דער פינאַ נציעל באצאלטע דורך אַ  (C) (3) 501ציבור צדקה

●

האָ בן זייער הויפּט אָ רט פון געשעפט אין ניו יארק סטעיט

●

דינען איינער אָ דער מער פון די פאלגענדע קהילות:
○ שוואַ רץ ,ינדיגענאָ וס און  /אָ דער מענטשן פון קאָ ליר
○ אימיגראנטן
○ ) +LGBTQIAPלעסביאַ ן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער  /פֿראגן ,אינטערסעקס,
אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל (+
○ טויב  /פאַ רקריפּלט
○ קרימינאַ ל לעגאַ ל סיסטעם-פארוויקלט
○ ביי אָ דער אונטער די אָ רעמקייַט שורה )נידעריק האַ כנאָ סע(
○ דאָ רפיש

צו זיין בארעכטיגט צו צולייגן צו  ,AEPקינסטלער מוז זיין:
●
●
●

ערשטיק איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט
אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט
ניט אַ ן ארביאער פון אָ דער שייַכות )למשל ,אַ באַ לדיק משפּחה מיטגליד( צו אַ ן ארביטער פון Tides or Creatives
.Rebuild New York
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אַ רטיס וואָ ס זענען אונטער אָ דער אַ רבעטלאָ ז און  /אָ דער וואָ ס זענען שוואַ רץ ,ינדיגענאָ וס ,מענטשן פון קאָ ליר ,אימאַ גראַ נץ,
) + LGBTQIAPלעסביאַ ן ,האמאסעקסועל ,בייסעקשואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוויר  /קוועסטשאַ נינג ,אינטערסעקס,
אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ נטיש ,פּאַ נסעקסואַ ל  ,(+טויב  /פאַ רקריפּלט ,אין די קרימינאַ ל לעגאַ ל סיסטעם-פארוויקלט ,לעבעדיק
ביי אָ דער אונטער די אָ רעמקייַט שורה ,און  /אָ דער לעבעדיק אין דאָ רפיש געביטן זענען געמוטיקט צו אָ נווענדן.

דעפֿיניציעס
אַ ן קינסטלער ,קולטור-טרעגער ,אָ דער קולטור-מאַ כער )'קינסטלער'( איז עמעצער וואס קעסיידער פאַ רקנאַ סט אין קינסט
אָ דער קולטור-פיר צו :אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו איבערגעבן רייך צו אָ דער טיילן מיט אנדערע; איבערגעבן
טראדיציאנעלן וויסן און קולטור פּראַ קטיסיז; פאָ רשלאָ גן קולטור רעסורסן צו זייער קהילות; און  /אָ דער צוזאמען-אָ רגאַ ניזירן
און צוזאמען-שאַ פֿן אין קהילות צו געזעלשאַ פטלעך השפעה .אַ רטיסטן שטרעבן צו אונטערהאַ לטן זיך דורך זייער פיר און
האַ לטן אַ היסכייַוועס צו פאָ רזעצן זייער פיר .אַ רטיס קענען אַ רבעטן ביי זיך אדער צוזאמען ,אָ דער ווי מחנחים אין זייער פעלד
פון פיר.
אַ רטיסטיק און קולטור פיר כולל :מעלאָ כע ,טאַ נצן ,פּלאַ ן ,פילם ,ליטעראטור ,מעדיע ארטס ,מוזיק ,בעל-פה טראַ דישאַ נז,
סאציאל פּיירונג ,טעאַ טער ,פּערפאָ רמאַ נסע קונסט ,טראַ דיציאָ נעל ארטס ,וויזועל ארטס און פארשידענע קונטסען צוזאמען
) .(interdisciplinary artsפֿאַ ר אַ פרטיסדיקן באַ שרייַבונג פון יעדער דיסציפּלין ,ביטע זען די .FAQ's
קהילה-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס זענען ניט פאר פּראַ פאַ ט אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,רעגירונג ענטיטיז אָ דער פינאַ נציעל באצאלטע
אָ רגאַ ניזאַ ציעס וואָ ס אַ רבעט אויף אַ היגע מדרגה צו פֿאַ רבעסערן לעבן פֿאַ ר איינוווינערס פון זייער קהילות .קהילה-באזירט
אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען קאנצענטרירן זייער מיסיע אָ דער אַ רבעט אין די  Artsאון קולטור סעקטאָ ר אָ דער אין אן אנדער קהל
אַ נטוויקלונג סעקטאָ ר )געזונט ,בילדונג ,סוויווע ,אאז"וו( בשעת ארבעטן צו אַ זעאונג פון קהילות פון יוישער און פעסטיקייט.
דאָ רפיש איז דעפינירט אין כּמעט אַ טוץ פאַ רשידענע וועגן אין ניו יארק סטעיט; אָ בער ,פֿאַ ר די צילן פון די CRNY's
פאַ נדינגען' ,דאָ רפיש קהילות' זענען די אַ רויס פון מעטראָ פּאָ ליטאַ ן און מיקראָ פּאָ ליטאַ ן געביטן מיט אַ באַ פעלקערונג פון
 10,000אָ דער ווייניקערע רעזידאַ נץ.

באגרענעצונג
עטלעכע אַ פּלאַ קייציעס
דער◌רטיסט באַ שעפטיקונג
ַ
אַ רטיסטן און אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען אָ נטייל נעמען בלויז ווי טייל פון איין אַ פּלאַ קאציען צו
פּראָ גראַ ם .אַ רטיס קענען נישט זוכן צו זיין אָ נגעשטעלט דורך קייפל אָ רגאַ ניזאַ ציעס; אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען נישט פאָ רלייגן
קייפל פארלייגן מיט פאַ רשידענע אַ רטיסטן אָ דער שוטפעס'ן.
קינסטלער זענען נישט דערלויבט צו צולייגן צו ביידע די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם און אַ רטיסט
באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם .מיר מוטיקן אַ לע פּאָ טענציעל אַ פּליקאַ נץ צו באַ טראַ כטן וואָ ס  CRNYפּראָ גראַ ם איז בעסטער
פּאַ סיק פֿאַ ר זייער באדערפענישן איידער פאָ רלייגן אַ אַ פּלאַ קאציע..
פינאַ נציעל צושטעלערשאפט.
אַ ן ל.ל.ק (LLC) .אָ דער אנדערע ניט (C) (3) 501-אָ רגאַ ניזאַ ציע קען נישט אָ נווענדן ווי די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע ,אָ בער קען
אָ נווענדן מיט אַ פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן וואָ ס איז אַ  (c) (3) 501ציבור צדקה אָ דער ווי אַ שוטעף אויף אַ אַ פּלאַ קאציע(c) 501
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) (3אָ רגאַ ניזאַ ציע .אָ דער דער פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן אָ דער די  (c) (3) 501אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע און
וועט באַ קומען אַ לע געלט פֿאַ רבונדן מיט די  AEPשענקען.
א קינסטלער קען אַ רבעטן מיט אַ ניט (C) (3) 501-אָ רגאַ ניזאַ ציע בלויז אויב די אָ רגאַ ניזאַ ציע איז פינאַ נציעל באצאלטע דורך
אַ  (c) (3) 501ציבור צדקה.
א פינאַ נציעל-באצאלטע יחיד קינסטלער איז נישט בארעכטיגט צו אָ נווענדן אָ ן אַ  (C) (3) 501אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס וועט
אָ נשטעלן זיי.
אינטעלעקטואַ ל פאַ רמאָ ג רעכט
אָ רגאַ ניזאַ ציעס וועלן נישט האָ בן אָ דער באַ קומען קיין אינטעלעקטואַ ל פאַ רמאָ ג רעכט צו ווערק באשאפן דורך די קינסטלער
אין דער צייט וואָ ס די קינסטלער אַ רבעט ביי זיך פון )כאָ טש אָ נגעשטעלט דורך( זייער שותפים.
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 | 6סעלעקציע קריטעריע
אַ פּפּליקאַ טיאָ נס וואָ ס טרעפן די פאלגענדע קרייטיריאַ וועט זיין פריאָ ר:
●

שטאַ רקייט און אָ רנטלעכקייַט פון די פארגעלייגט מיטאַ רבעט
o
o
o
o
o

●

אויסגלייכן פון די פארגעלייגט מיטאַ רבעט מיט  CRNYוואַ לועס
o
o
o
o

●

איז די פארגעלייגט מיטאַ רבעט מיט יושער און ניט-אויסניצענדיק?
צי די פארגעלייגט מיטאַ רבעט ברייגנט די וויסן און פראקטיקייט פון קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור
שאפער צו זיין חאשוב ביי אנדערע?
צי די פירער פון דער אָ רגאַ ניזאַ ציע און די קינסטלער פאַ רטראַ כטנ זיך די אידענטיטעט און קולטור פּירונג פון די
קהילה אָ דער קהילות זיי שטיצן?
צי האָ ט די אָ רגאַ ניזאַ ציע די נויטיק געבוי צו דינען זייער קהילות געזונט )למשל ,שפּראַ ך און קולטור
קאַ מפּאַ טענקייט ,א צוטריטלעך פלאץ(?

פיייקייט פון דער אָ רגאַ ניזאַ ציע צו שטיצן קינסטלער
o
o
o

●

איז די פארגעלייגט ווערק צוזאַ מען פאנאנדערגעוויקלט און  /אָ דער צוזאמעגעמאכט דורך די קינסטלער און די
אָ רגאַ ניזאַ ציע?
צי די פֿאָ רגעלייגטע ווערק שטימט זיך סײַ מיט דער שליחות פֿון דער אָ רגאַ ניזאַ ציע ,סײַ מיט די קינסטלערישע
פּראַ קטיק?
איז עס אַ קלאר פרטיסדיקע פּלאַ ן אָ דער צייט געגעבן פֿאַ ר די קינסטלער)ס( צו נאָ כגיין זייער פערזענלעכע קינסט
פיר אַ רויס פון די פארגעלייגט אַ רבעט?
איז די פארגעלייגט אַ רבעט איז געטאן מיט די קהל און  /אָ דער געטריבן דורך די קהל באדערפענישן און
געלעגענהייטן?
קענען די שותפים דעפינירן הצלחה און סאַ סטיינאַ ביליטי פון די שוטפעס?

באַ ווייַזן די אָ רגאַ ניזאַ ציע אַ שטאַ רק היסכייַוועס צו אָ נגעשטעלטער-צענטערעד פיראונג?
פארשטייט די אָ רגאַ ניזאַ ציע ווי צו שטיצן קינסטלער?
צי האָ ט די אָ רגאַ ניזאַ ציע אַ געשיכטע פון מיטאַ רבעט מיט קינסטלער? זענען די אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ דער זייַן פראגראמן
קינסטלער-געפירט?

פּראַ ל אויף די פינאַ נציעל קאַ פּאַ ציטעט פון די אָ רגאַ ניזאַ ציע
o
o

איז די קראַ נט פינאַ נציעל נויט און קאַ פּאַ ציטעט פון דער אָ רגאַ ניזאַ ציע קלאר געזאגט?
קען די אָ רגאַ ניזאַ ציע אַ רטיקולירן ווי די באשיצונג וועט טוישן די טרייַעקטאָ ריע פון דער אָ רגאַ ניזאַ ציע?

לויט די היסכייַוועס פון  CRNYצו אַ גלייך פאַ רשפּרייטונג פון געלט ,די לעצט סעלעקציע וועט זיין געוואגט צו פארזיכערן:
●
●
●
●

געאגראפיש פאַ רשפּרייטונג אַ ריבער די צען געגנטן פון ניו יארק סטעיט ,אַ רייַנגערעכנט היפּש פאַ רטרעטונג פון
דאָ רפיש קהילות
א קייט פון גרויסקייט פון אָ רגאַ נאַ זאציעס
א קייט פון קינסט דיסאַ פּלינען און צוגאנגען צו מיטאַ רבעט
א מישן פון שוטפעס'ן וואָ ס אַ רייַנציען קייפל אַ רטיסטן און שוטפעס'ן וואָ ס אַ רייַנציען איין קינסטלער
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די אַ פּלאַ קאציע אָ פּשאַ צונג פּראָ צעס וועט פּאַ סירן אין צוויי סטאַ געס:

סטאַ גע איין :אַ פּליקאַ ציע איבערבליק
סטאַ גע איין אַ פּלאַ קאציעס וועט זיין אפגעשאצט דורך ענדליכע פונדרויסנדיק אייַנקוקערס  -אַ רטיסטן און אָ רגאַ נאַ זאציע
פּראָ פעסיאָ נעלן וואָ ס האָ בן טיף דערפאַ רונג אין זייער גיאַ גראַ פישע מקומות און וואָ ס טיילן א נאענטשאפטקייט מיט
אַ פּליקאַ נטס .צווישן  28מערץ  2022און  8אפריל  CRNY 2022ארבעטרס און די פונדרויסנדיק איבערקוקרס וועט אָ פּשאַ צן
די אַ פּלאַ קאציעס און רעקאַ מענדירן וועגן וועלכע שוטפעס'ן וועט זיין פארבעטן צו סטאַ גע צוויי .אויף אפריל 2022 ,11
 CRNYוועט געבנ צו וויסן די לעצטע קאנידאטן )פינאַ ליסטן( צו שטייַגן צו סטאַ גע צוויי.

סטאַ גע צוויי :אינטערוויון
אַ רטיסטן און פארשטייערס פון יעדער פינאַ ליסט אָ רגאַ ניזאַ ציע וועט זיין פארבעטן צו פּלאַ ן אַ ן אָ נליין אינטערוויו צווישן 25
אפריל  2022און מאי  .2022 ,20צוויי פונדרויסנדיק אפשאצערס וועט זיין פאָ רשטעלן מיט איין  CRNYארבעטר פֿאַ ר יעדער
פון די אינטערוויוז .באַ מערקונגען פון די אינטערוויוז  -דאַ קיומענטאַ ד לויט אַ רובריק ) (rubricוואָ ס שטימט מיט די
סעלעקציע קרייטיריאַ  -וועט מיטטיילן די לעצט שענקען החלטות .אַ לע פונדרויסנדיק אפשאצערס וועט טרעפן צו
דיסקוטירן און מאַ כן לעצטע רעקאַ מענדירן צו די  CRNY. CRNYוועט נעמען די רעקאַ מאַ נדיישאַ נז און מאַ כן די לעצטע
החלטות ,פארזיכערן אַ ז די לעצט פאַ רשפּרייטונג שטימט מיט  CRNYוואַ לועס און אָ רגאַ נאַ זאציע באַ לאַ נס אַ ריבער ניו יארק
סטעיט.
מוועט לאזן צו וועסן די לעצטע קאנידאטן פון אַ לע החלטות ביז יוני  .2022 ,6מיר דערוואַ רטן אַ ז באַ שעפטיקונג פֿאַ ר די
אַ רטיסטן וועט אָ נהייבן ניט שפּעטער ווי  27יוני .2022
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יעדער אַ פּלאַ קאציע מוזן זיין דערלאנגט דיגיטאַ ללי ביז  25מערץ  2022ביי  23:59ניו יארק צייט.
ווען די קינסטלער און די אָ רגאַ נאַ זאציע האָ בן מסכים צו אַ רבעטן צוזאַ מען און צוזאמען-באשאפן אַ פאָ רשלאָ ג פֿאַ ר
מיטאַ רבעט ,אַ לע צדדים קענען פאָ רלייגן זייער אינפֿאָ רמאַ ציע צו :CRNY
https://creativesrebuildny.submittable.com
אַ קינסטלער אָ דער אַ ן אָ רגאַ נאַ זאציע פארשטייער קען אנפאנגן אַ אַ פּלאַ קאציע .דער מענטש וואָ ס הייבט די אַ פּלאַ קאציען
וועט זיין באשטימט ווי דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט .דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט איז פאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר:
•
•
•
•

אַ רייַלייגן זייער אייגענע אינפֿאָ רמאַ ציע,
צוזאמעקלייבן אינפֿאָ רמאַ ציע פון אַ לע מיטאַ רבעטער אויף די אַ פּלאַ קאציע,
באַ שטעטיקן אַ ז אַ לע מיטאַ רבעטער האָ בן דערלאנגט זייער אינפֿאָ רמאַ ציע ,און
פאָ רלייגן די לעטצ אַ פּלאַ קאציע.

ווען דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט הייבט אן אַ אַ פּלאַ קאציע ,זיי וועלן האָ בן די פיייקייט צו לייגן אַ רטיסטן און אָ רגאַ נאַ זאציע
מיטאַ רבעטער .איין אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין באשטימט אלץ די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע; דאָ ס איז די אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס וועט
באַ קומען געלט דירעקט פון  .CRNYיעדער קינסטלער און אָ רגאַ נאַ זאציע מיטאַ רבעטער צוגעגעבן צו די אַ פּלאַ קאציע וועט
באַ קומען אַ פאָ רעם צו פּלאָ מבירן און פאָ רלייגן פֿאַ ר די שוטפעס'דיקן אַ פּלאַ קאציע.
די אַ פּלאַ קיישאַ ן פארלאנגט יקערדיק אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן יעדער איינטעלנעמען קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציע ,און דערנאָ ך
פרעגט דריי קורץ דערציילונג פֿראגן וועגן די פארגעלייגט מיטאַ רבעט .דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט וועט זיין פאַ ראַ נטוואָ רטלעך
פֿאַ ר די דערציילונג פֿראגן .די ענטפֿערס זאָ ל זיין צוזאמען-באשאפן מיט און מסכים אויף אַ לע מיטאַ רבעטער איידער די
אַ פּלאַ קאציע איז דערלאנגט דורך די ערשטיק אַ פּליקאַ נט.
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 | 9אַ פּּליקאַ ציא הילף
הילף טיש
 CRNYהאט געגרינדעט אַ הילף טיש )דעסק( וואָ ס וועט זיין בארעכטיגט איבער די גאנצע אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס .צו
פאַ רזיכערן זאָ רג איבער די אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס CRNY ,הילף דעסק וועט צושטעלן טעכניש שטיצן פֿאַ ר אַ פּליקאַ נץ וואָ ס:
●
●
●

האָ בן נאָ ך פֿראגן וועגן בארעכטיגונג פֿאַ ר יעדער פּראָ גראַ ם וואָ ס זענען געענדפערט אין די גיידליינז און FAQ
זיי זענען נישט זיכער פון וואָ ס פּראָ גראַ ם צו ווענדען
איר קענען נישט אָ נווענדן אָ נליין און דאַ רפֿן עמעצער צו צולייגן פֿאַ ר זייער ביכאַ ף פֿאַ ר קיין סיבה ,אַ רייַנגערעכנט:
○ באגרעניצטע צוטריט צו בראָ דבאַ נד אָ דער ווי-פי
○ די נויטיק צו פאָ רלייגן זייער אַ פּלאַ קיישאַ ן אין אַ אנדערע שפּראַ ך ווי ענגליש אָ דער שפּאַ ניש
○ א פארקריפלונג וואד האלט זיי אפ פון די אַ פּלאַ קיישאַ ן
○ אנדערע צושטאנדן

צו ריידן מיט די הילף דעסק ,בליצפּאָ סט  HelpDesk@creativesrebuildny.orgאָ דער רופן ) 855-929-3863הילף
בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניו יארק צייט( .די הילף דעסק האט איבער זעצערס צו אַ רוישעלפן
אַ פּליקאַ נץ וואָ ס קען ניט רעדן ענגליש אָ דער שפּאַ ניש ,און אַ פּליקאַ נץ וואָ ס לערנען די ענגליש שפּראַ ך.

אינפֿאָ רמאַ ציע צונויפקימען
 CRNYארבעט מיט די ניו יארק סטעיט קאָ ונסיל פֿאַ ר די ארטס ) (NYSCAאון עטלעכע פון זייַן Statewide Community
 Regrantפלעצער צו האלטן אָ נליין אינפֿאָ רמאַ ציע סעשאַ נז פֿאַ ר פּאָ טענציעל אַ פּליקאַ נץ צו לערנען מער וועגן אונדזער
פראגראמען .אַ לע געשעענישן וועט צושטעלן אין פארשידענע שפראכן און  ASLשטיצן .מוועט צולייגן מער דאַ טומס און די
זענען אונטערטעניק צו טוישן .באַ זוכן  www.creativesrebuildny.org/applyפֿאַ ר די מערסט דערהייַנטיקט פּלאַ ן און
רעגיסטראַ ציע אינסטרוקציע.
טאָ ג האָ סט
דינסטיק פעברואר  15בי ַי  9:00אין די פריLong Island Arts Alliance -
דאנערשטאג פעברואר  17בי ַי Friends of Ganondagan - 12:00
דינסטיק פעברואר  22בי ַי  7:00ביי נאכט CNY Arts -
דאנערשטאג 24 ,פעברואר 7:00 ,ביי נאכט The Arts Council of the Southern Finger Lakes -
דינסטיק מערץ  1בי ַי  7:00ביי נאכט Supporting Disability Artistry with Kevin - Gotkin
דאנערשטאג3 ,טן מערץNew York State Council on the Arts - 12:00 ,
דאנערשטאג 10 ,מערץNorth Country Arts Council - 12:00 ,
דינסטיק 15 ,מערץArts Services Inc., Tri-County Arts Council, Seneca Nation of Indians - 12:00 ,
דאנערשטיק17 ,טן מערץNew York State Council on the Arts - 12:00 ,
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 | 10שענקען פּעריאָ ד ,שענקען געלט ,און
שטענדיק אַ קטיוויטעטן
צאָ לונג פון געלט
●
●

●
●

●

אַ רטיס וועט זיין באַ צאָ לט אויף די פּייראָ ול פּלאַ ן )למשל ,יעדער צןןי וואכן ,יעדער צווי כוידעש( פון דער
אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס האלט זייער באַ שעפטיקונג )אָ דער די שותף אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ דער די פארמיטלער(.
קייפל אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען צולייגן צוזאַ מען ,אָ בער איינער מוזן זיין באשטימט ווי די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע; דאָ ס
איז די אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס וועט באַ קומען אַ לע געלט פון  .CRNYדי ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין אַ tax-exempt
 (c) (3) 501ציבור צדקה אָ דער א ענטיטעט וואס איז שייך צו די רעגירונג ,מיט זייַן הויפּט אָ רט פון געשעפט אין ניו
יארק שטאַ ט.
 CRNYוועט אויסצאָ לן געלט צו די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע אין פיר חלקים :אָ נהייב פון די מיטאַ רבעט און דערנאָ ך
יעדער זעקס חדשים ,ביז די ענד פון די שענקען צייַט.
אין פּלאַ ץ פון רעפּאָ רטן ,איידער די דריט אויסצאָ ל פון געלט ,איינטיילנעמער אין די פּראָ יעקט וועלן טרעפן מיט
 CRNYאון  /אָ דער רעגיאָ נאַ ל קינסטלער פארבינד צו דיסקוטירן די וווּקס און שווערעקייטן פון די מיטאַ רבעט .די
צוזאמענטרעפן וועט באַ שטעטיקן די פּראָ גראַ ם פאדערונג און זענען בדעה צו שטיצן קינסטלער ,אָ רגאַ נאַ זאציעס
און די עוואָ לוציע פון די שוטפעס.
אויב די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ דער קיין קינסטלער דאַ רף ענדיקן זייער אָ נטייל אין דעם פּראָ גראַ ם )צוליב אַ
ענדערונג אין ערשטיק וווינאָ רט ,פערזענלעכע סיטואַ ציע ,אַ ן שטערונג אין דער מיטאַ רבעט אָ דער קיין אנדערע
סיבה( ,זיי מוזן מיד פלינק  CRNY. CRNYוועט צוגאַ נג די סיטואַ טָ ציע פֿון אַ זאָ רג בליק ,ארבעטן מיט די
אָ רגאַ ניזאַ ציע און אַ רטיסט צו געפֿינען אַ ן יושערדיקע און אןיפריכטן וועג פאָ רויס.

אנדערע אַ קטיוויטעטן
●
●

 CRNYוועט מיטאַ רבעטן מיט די אָ רגאַ נאַ זאציעס און אַ רטיסטן אין  AEPצו פּלאַ ן צוזאמען קאַ פּאַ ציטעט און נעץ
בויען געלעגענהייט וואָ ס ריידן צו זייער באדערפענישן און זענען געבויט אף ידיעות פון די קהילות זיי דינען.
 CRNYוועט דורכפירן אַ קייט פון פאָ רשונג ,רעקאמענגירן און דערציילונג-ענדערונגען השתדלות אין די ווייַטער
צוויי יאָ ר ,מיט אַ שטאַ רק היסכייַוועס צו אפשאצונג און קינסטלער-צענטערעד דערציילונג השתדלות .אַ רטיסטן
און אָ רגאַ נאַ זאציעס אויסגעקליבן פֿאַ ר די אַ רטיסט באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם וועט באַ קומען די אָ פּציע צו אָ נטייל
נעמען אין  CRNYפאָ רשונג און רעקאמענגירן אַ רבעט .די וואָ ס קלייַבן צו אָ נטייל נעמען וועט זיין באצאלט אין
צוגא cאויף די געלט באקומען דורך די אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם.
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 | 11דאַ טאַ זיכערקייט און קאַ נפאַ דענשיאַ לאַ טי
 /סודות'דיקייט
 CRNYוועט פאַ רלייגן און אָ נהאַ לטן זיכערהייט מיטלען געמאכט צו פארזיכערן די קאַ נפאַ דענשיאַ לאַ טי  /סודות'דיקייט פון
אַ פּליקאַ נט אינפֿאָ רמאַ ציע און צו פאַ רמייַדן מענטשן אן רשות זען דאס ,צעשטערונג ,אָ נווער אָ דער אָ לטערניישאַ ן פון אַ זאַ
דאַ טן ,Submittable .די אַ פּלאַ קיישאַ ן פּלאַ טפאָ רמעס פון  ,CRNYהאט אַ פאַ רשיידנקייַט פון זיכערהייט פֿעיִקייטן און וואָ ס
קענען זיין געפֿונען דאָ ./https://www.submittable.com/security :
אינפֿאָ רמאַ ציע דערלאנגט ווי אַ טייל פון דער אַ פּלאַ קיישאַ ן פּראָ צעס פֿאַ ר אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם וועט זיין
איינגיטיילט בלויז מיט רעצענזיע מענטשן וואָ ס העלפֿן מיט די סעלעקציע פּראָ צעס ,און מיט שותפים אין  CRNYפאָ רשונג
און רעקאמענדירן אַ רבעט .מ'וועט אראפנעמען די נעמען פון די ענטפערן ,און אַ פּליקאַ נץ וועט נישט זיין פערזענליך
באוואסט דורך די פאָ רשונג אַ רבעט ,סייַדן נאָ ך צושטימען איז געזוכט.
די דאַ טן פון אַ פּליקאַ נץ וועט זיין געהאלטן ביז דעם סוף פון די קריאטיווס ריבילד ניו יארק איניציאטיוו )דעצעמבער .(2024
נאָ ך דאַ קיומענטיישאַ ן איז בנימצא אויף בעטן.
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 | 12ניו יארק סטעיט קינסטלער איבערבליק
נאָ ך פאָ רלייגן אַ אַ פּלאַ קיישאַ ן ,אַ רטיסטן ווענין צו דער קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם וועט זיין פארבעטן צו אָ נטייל
נעמען אין אַ איבערבליק וואָ ס האט דרייסיק פֿראגן ,אַ לע אַ פּשאַ נאַ ל ,וואָ ס פרעגן וועגן קינסט פיר ,פינאַ נציעל צושטאנדן,
וווילזייַן ,פּאַ נדעמיק דערפאַ רונג און אויסבליק וועגן פּאָ ליטיק און אַ דוואָ קאַ ט ענינים.
קריאטיווס ריבילד ניו יארק זוכט צו שאַ פֿן אַ פּאָ רטרעט פון די באדערפענישן ,צושטאנדן און יאיבערלענעונג פון קינסטלער,
קולטור טרעגערס און קולטור שאפער אַ ריבער ניו יארק שטייט .מיר וועלן נוצן דעם פּאָ רטרעט צו אָ נפירן רעקאמענדירן און
דערציילונג ענדעראַ נס אַ רבעט שייַכות צו שטיצן די באדערפענישן פון יחיד קינסטלער ,און צו אפשאצן צי די געלט
צוגעשטעלט דורך  CRNYפראגראמן העלפּט צו טרעפן די באדערפענישן אין א יסוד'יסדיקע אדער אומבייטען וועג.
דיין אָ נטייל אין דעם איבערבליק וועט נישט פּראַ ל אויף דיין נעגליכקייט צו באַ קומען  CRNYגעלט ,און אַ לע ענטפערן וועט
זיין שטרענג קאַ נפאַ דענטשאַ ל  /סודיתדיק ..אויב איר קלייַבן צו פּלאָ מבירן די איבערבליק ,די אינפֿאָ רמאַ ציע איר צושטעלן
וועט ביישטייערן צו אַ פרטיסדיקע פארשטאנד פון ווי ניו יארק סטעיט קינסטלער לעבן הייַנט.
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 | 13אַ פּפּליקאַ ציע פֿראגן
סטאַ גע  1אַ פּלאַ קאציע

הקדמה
ברוכים הבאים צו די דזשאָ ינט אַ פּפּליקאַ טיאָ ן פֿאַ ר די אַ רטיסט באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם! מיר זענען אַ זוי צופרידן אַ ז איר
זענט דאָ .
די אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם גיט באַ שעפטיקונג פֿאַ ר קינסטלער ,קולטור טרעגערס אָ דער קולטור שאפער
)אַ רטיסטן( צו אַ רבעטן אין מיטאַ רבעט מיט קהל-באזירט אָ רגאַ נאַ זאציעס ] (c) (3) 501ציבור צדקה ,אַ רייַנגערעכנט
פינאַ נציעל שטיצר וואָ ס זענען  (c) (3) 501פובליק צדקה ,אָ דער רעגירונג ענטיטיס[ פֿאַ ר צוויי יאָ ר .אַ רטיסן און
אָ רגאַ נאַ זיאציעס צולייגן צוזאַ מען ,ארויסזאגען ווי זיי ארבעטן צוזאמען .פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן די אַ רטיסט
עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם ,ביטע זען די גיידליינז און  FAQביי www.creativesrebuildny.org/apply/artist-
.employment

ווי צו ווענדין
די פארגעלייגט מיטאַ רבעט מוזן אויסקלייבן אַ ערשטיק אַ פּליקאַ נט; דער אַ פּליקאַ נט קען זיין אַ קינסטלער אָ דער איינער פון
די ערשטיק מיטאַ רבעט אָ רגאַ ניזאַ ציע .דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט איז פאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר זען אז אַ לע מיטאַ רבעטן
אַ רטיסן און אָ רגאַ נאַ זאציעס פאַ רענדיקן זייער יחיד אַ פּלאַ קיאציע פארמען .דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט איז אויך
פאַ ראַ נטוואָ רטלעך פֿאַ ר אַ רייַן די ענטפערן צו די פֿראגן וועגן די פארגעלייגט מיטאַ רבעט און מוזן באַ ווייַזן אַ ז אַ לע אַ פּליקאַ נץ
האָ בן איבערגעגאגען און מסכים צו די ענטפערן.
די אַ פּלאַ קאציען פארלאנגט עיקערדיק אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן יעדער איינטעלנעמען קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציע ,און דערנאָ ך
פרעגט דריי קורץ דערציילונג פֿראגן וועגן די פארגעלייגט מיטאַ רבעט .די אַ פּלאַ קאציע שריט זיינען אזוי:
•

שריט  :1באַ שטעטיקן די בארעכטיגונג פון אַ לע אַ רטיס און די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע

•

שריט  :2ווער איז דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט?

•

שריט  :3פֿראגן פֿאַ ר אַ רטיס

•

שריט  :4פֿראגן פֿאַ ר אָ רגאַ נאַ זאציעס

•

שריט  :5פֿראגן פֿאַ ר אַ רטיסט און אָ רגאַ ניזאַ ציעס צוזאַ מען :פארגעלייגט מיטאַ רבעט

•

שריט  :6פאָ רלייגן!

 CRNYפרוווט צו מאַ כן דעם אַ פּלאַ קאציע ווי צוטריטלעך און פּשוט ווי מעגלעך .אויב איר דאַ רפֿן הילף ,ביטע רופן אונדזער
הילף דעסק בי ַי ) 855-929-3863הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניו אירק צייט( אָ דער בליצפּאָ סט
.HelpDesk@creativesrebuildny.org

שריט  :1באַ שטעטיקן די בארעכטיגונג פון אַ לע מיטארבעטן אַ רטיסטן און ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע
●

ביטע באַ שטעטיקן אַ ז אַ לע אַ רטיסטן וואס אָ נווענדן פֿאַ ר די פּראָ גראַ ם זענען:
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○
○
○

ניו יארק סטעיט איינוואוינער
איבער די עלטער פון  18ווי פון  1יאנואר 2022
אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור שאפער

●

ביטע באַ שטעטיקן אז די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ נווענדן פֿאַ ר די פּראָ גראַ ם איז:
○ א  (c) (3) 501ציבור צדקה ,אַ רייַנגערעכנט פינאַ נציעל ספּאָ נסאָ רס וואָ ס זענען  (c) (3) 501ציבור
צדקה ,אָ דער אַ ענטיטעט וואס איז שייך צו די רעגירונג.
○ האָ בן זייער הויפּט אָ רט פון געשעפט אין ניו יארק סטעיט
○ באדינט ביי מינדסטער איינער פון די פאלגענדע קהילות :שווארצע ,אינדידזשאַ נאַ ס ,מענטשן פון
קאָ לירן ,אימיגראַ נט) +LQBTQIAP ,לעסביאַ ן ,האמאסעקסואַ ל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער /
פֿראגן ,ינטערסעקס ,אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל  ,(+טויב  /פאַ רקריפּלט ,נידעריק
האַ כנאָ סע  ,אָ דער דאָ רפיש.

●

איז ווער עס איז אין דעם אַ פּלאַ קאציע אַ מיטגליד אָ דער שייך צו אַ מיטגליד )למשל ,אַ באַ לדיק משפּחה מיטגליד(
פון טיידס ) or (Tidesקריאטיווס ריבילד ניו יארק? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ )ניט בארעכטיגט(
○ ניט )בארעכטיגט(

●

מיר וויסן אַ ז דורך ווענדען פֿאַ ר די אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם ,אַ לע די אַ רטיסטן אויף דעם אַ פּלאַ קאציע
זענען נישט דערלויבט צו צולייגן צו די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם ,און אַ ז דאָ ס איז די
איינצעראַ פּּליקאַ ציע צו די אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם וואָ ס אַ לע אַ רטיסטס און אָ רגאַ נאַ זאציעסס מיט די
נאָ מען דאָ געבען אריין.
○ יא ]מוזן טשעקן דעם קעסטל צו פאָ רזעצן[

שריט  :2ווער איז דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט?
זענט איר )דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט( אָ נווענדן ווי אַ קינסטלער אָ דער אַ ן אָ רגאַ ניזאַ ציע?
●
●

קינסטלער
ארגאניזאציע

טרעטן  :3פֿראגן פֿאַ ר אַ רטיסטן
די פאלגענדע אינפֿאָ רמאַ ציע וועט זיין פארלאנגט פון יעדער קינסטלער וואָ ס באטייליקט אין די מיטאַ רבעט.
עיקערדיק אינפֿאָ רמאַ ציע
●
●
●
●
●
●

לעגאַ ל לעצטע נאָ מען
לעגאַ ל ערשטער נאָ מען
ציבור  /בילכער  /אמת נאָ מען
בליצפאסט
טעלעפאָ ן נומער
פּראָ נאָ ונס

גיאַ גראַ פישע אינפֿאָ רמאַ ציע
קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
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●
●
●
●

●

●

גאַ ס אַ דרעס אָ דער אינטערסעקשאַ ן
שטאט
זיפ קאָ ד
קאָ ונטי ]באַ מערקונג אַ ז די סיטי פון ניו יארק איז געמאכט פון פינף בעראָ וז און יעדער בעראָ ו איז אַ אַ נדערע
קאָ ונטי פון ניו יארק סטעיט] .ברוקלין איז קינגס קאָ ונטי ,די בראָ נקס איז בראָ נקס קאָ ונטי ,מאַ נהאַ טטאַ ן איז ניו
יארק קאָ ונטי ,סטאַ טען אינזל איז ריטשמאָ נד קאָ ונטי ,און קווינס איז קווינס קאָ ונטי[.
געגנט ]וועל אויס איינס[
○ קאפיטאל געגענט
○ צענטראל ניו יארק
○ פינגער לאַ קעס
○ לאנג איילאנד
○ מיד-הודסאָ ן
○ מאָ האַ ק וואַ לי
○ ניו יארק סיטי
○ נורט קונטרי
○ סוט טייער
○ מערב ניו יארק
ווי וואָ לט איר באַ שרייַבן די קהילה אין וואָ ס איר לעבט? ]קלייב אויס איינס[
○ שטאָ טיש
○ סובורבאַ ן
○ דאָ רפיש
○ טרייבאַ ל

אַ רטיסטיק פיר
 CRNYפרוווט צו באַ לאַ נסירן שטיצן אין אַ ברייט קייט פון קינסט דיסאַ פּילנן און אַ רבעט סטיילז.
●

ביטע ריי אַ רויף צו דריי דיסאַ פּלאַ נז וואָ ס בעסטער פאַ רטראַ כטן דיין פיר ווי אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער
קולטור פאַ בריקאַ נט] :פרטיסדיקע באַ שרייַבונג פון יעדער קענען זיין געפֿונען אין [FAQ
○ קראַ פט
○ טאנץ
○ צייכענונג )(design
○ פילם
○ ליטערארישע קונסט
○ מעדיע ארטס
○ מוזיק
○ בעל-פה טראדיציעס
○ סואציאל פּראַ קטיס
○ טעאַ טער
○ פאָ רשטעלונג קונסט
○ טראַ דיציאָ נעל ארטס
○ וויסואַ ל ארטס

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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○

ינטערדיססיפּלינאַ רי ארטס )(Interdisciplinary Arts

●

ווי איז דיין צוגאַ נג צו דיין פיר אלץ אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס
איז רעכט:
○ איך אַ רבעט אליין ווי אַ קינסטלער.
○ איך מיטאַ רבעט קעסיידער מיט אנדערע קינסטלער.
○ איך מיטאַ רבעט קעסיידער מיט אנדערע ניט-אַ רטסטן.
○ מייַן פיר דארף האבן אן אריינצי פון ציבור אָ דער קהל צו האָ בן טיפקייט.
○ אויסשטעלונג מיין ארבעט צו אַ עולם איז וויכטיג צו מיין פיר.
○ לערנען אָ דער דערציען אנדערע איז וויכטיג צו מיין פיר.

●

באַ שרייַב דיין פיר ווי אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט ,אַ רייַנגערעכנט ווי לאַ נג איר איז א
קינסטלער בפועל 100] .ווערטער[

●

באַ שרייַבן אַ פריש פּרויעקט אָ דער פאָ רשטעלונג וואָ ס איר זענט שטאָ לץ פון )ביטע טיילן אַ לינק אויב מעגלעך(.
] 100ווערטער[

דעמאָ גראַ פיק אינפֿאָ רמאַ ציע
 CRNYזוכט צו שטיצן אַ רטיסטן און אָ רגאַ נאַ זאציעס פון קהילות וואס היסטאריש האבן ניט געהאט די מעגליכקייט און אויך
ארטיסטן וואס האבן שטענדיק שוועריקייטן צו קריגען באַ שעפטיקונג .מיר באַ שטעטיקן די סענסיטיוו נאַ טור פון
דעמאָ גראַ פיק דאַ טאַ און ווי עס איז געווען גענוצט היסטאריש צו שאַ טן קאָ ליר קהילות און אנדערע באדריקטע פעלקר .פֿאַ ר
יעדער פון די פאלגענדע פֿראגן ,איר קענט צושטעלן די געבעטן אינפֿאָ רמאַ ציע אָ דער איר קענט אָ נווייַזן אַ ז איר קלייַבן נישט
צו געבן אַ ן ענטפער צו דעם נומער .דיין אָ נטייל און ענטפער וועט זיין שטרענג באהאנדלט .צו האַ לטן דיין פּריוואַ טקייט
איבער די אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס ,די ענטפֿערס צו די פֿראגן וועט נישט זיין קענטיק פֿאַ ר אנדערע אַ פּליקאַ נץ אָ דער אנדערע
ווען זיי זענען דערלאנגט.
●

ביטע אַ רייַן דיין טאָ ג פון געבורט] .מוזן זיין אין  MM/DD/YYYYפֿאָ רמאַ ט[.

●

וואָ ס פון די פאלגענדע באשרייבט איר בעסטער? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס פאסט דיר:
○ אַ ראַ בער אָ דער מיטל מזרח
○ אַ סיאַ ן
○ שוואַ רץ  /אפריקאנער אמעריקאנער
○ היספּאַ ניק אָ דער לאַ טייַן
○ אינדיגענאָ וס אמעריקאנער ,ערשטער נאַ ציאָ ן אָ דער אַ לאַ סקאַ געבוירן
○ פּאַ סיפיק אינזלער אָ דער געבוירן האַ וואַ ייאַ ן
○ ווייַס
○ אנדערע )ביטע ספּעציפיצירן(
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
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●

צי איר אידענטיפיצירן ווי אַ ן אימיגראַ נט צו  ?USAקלייב אויס איינער
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

וואָ ס איז דיין ערשטיק גערעדט שפּראַ ך? קלייב אויס איינער
○ ענגליש
○ שפּאַ ניש
○ מאַ נדאַ רין אָ דער קאַ נטאָ נעס
○ רוסיש
○ יידיש
○ בענגאַ ליש
○ קאָ רעיִש
○ היישן קריאול
○ איטאַ ליעניש
○ אראביש
○ פּויליש
○ אנדערע )ביטע ספּעציפיצירן(
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

וואָ ס איז דיין דזשענדער אידענטיטעט? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס פאסט דיר:
○ מאנצביל
○ פרוי
○ ניט-ביינערי
○ צוויי-גייסטיג
○ אנדערע )ביטע ספּעציפיצירן(
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

צי איר אידענטיפיצירן ווי טראַ נסגענדער? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

צי איר אידענטיפיצירן ווי ) + LGBTQIAPלעסביאַ ן ,האמאסעקסואַ ל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,מאָ דנע /
קוועסטשאַ נינג ,ינטערסעקס ,אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ נטיש ,פּאַ נסעקסואַ ל(? קלייב אויס איינער
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

צי איר אידענטיפיצירן ווי טויב אָ דער פאַ רקריפּלט? קלייב אויס איינער
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
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●

צי איר האָ בן אַ פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן? קלייב אויס איינער
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

○

●

אויב יא :האָ ט דיין פאַ רגאַ נגענהייט פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן אפגעשוואכט דיין פיייקייט
צו געפֿינען באַ שעפטיקונג? ]קלייב אויס איינס[
■ יאָ
■ ניין
■ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

צי איר קעסיידער צושטעלן זאָ רג  -אָ דער ביי זיך אָ דער מיט עמעצער אַ נדערש  -צו איינער פון די פאלגענדע
מענטשן? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס פאסט דיר:
○ יאָ  ,אַ קינד אָ דער קינדער
○ יאָ  ,אַ ספּאַ וס אָ דער שוטעף וואָ ס איז עלטער ,קראַ נק אָ דער פאַ רקריפּלט
○ יאָ  ,אַ דערוואַ קסענער  /דערוואַ קסענע וואָ ס איז  /זענען עלטער ,קראַ נק אָ דער פאַ רקריפּלט
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

שריט  :4פֿראגן פֿאַ ר אָ רגאַ נאַ זאציעס
די פאלגענדע אינפֿאָ רמאַ ציע וועט זיין פארלאנגט פון יעדער קינסטלער וואָ ס באטייליקט אין די מיטאַ רבעט.
עיקערדיק אינפֿאָ רמאַ ציע
●
●
●
●
●
●
●

אָ רגאַ ניזאַ ציע נאָ מען
אָ רגאַ ניזאַ ציע וועבסייט און  /אָ דער פייסבוק בלאַ ט ]ניט פארלאנגט[
ערשטיק קאָ נטאַ קט לעצטע נאָ מען
ערשטיק קאָ נטאַ קט ערשטער נאָ מען
ערשטיק קאָ נטאַ קט שטעלע  /טיטל
ערשטיק קאָ נטאַ קט עמאַ יל
ערשטיק קאָ נטאַ קט טעלעפאָ ן נומער

גיאַ גראַ פישע אינפֿאָ רמאַ ציע
●
●
●
●
●

אדרעס
שטאט
זיפ קאָ ד
קאָ ונטי
געגנט ]וועל אויס איינס[
○ קאפיטאל געגענט

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
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○
○
○
○
○
○
○
○
○

צענטראל ניו יארק
פינגער לאַ קעס
לאנג איילאנד
מיד-הודסאָ ן
מאָ האַ ק וואַ לי
ניו יארק סיטי
נורט קונטרי
סוט טייער
מערב ניו יארק

●

ווי וואָ לט איר באַ שרייַבן די קהל אין וואָ ס דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע אַ רבעט? ]קלייב אויס איינס[
○ שטאָ טיש
○ סובורבאַ ן
○ דאָ רפיש
○ טרייבאַ ל

●

ווי גרויס איז דיין באַ דינונגס אָ דער פראגראמן אַ רבעט? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס איז רעכט:
○ לאקאלע  -קוואַ רטאַ ל
○ לאקאלע  -שטאָ ט ,שטאָ ט אָ דער טרייב-ברייט
○ רעגיאָ נאַ ל
○ סטעיטווידע
○ נאַ ציאָ נאַ לער

מיסיע און דערפאַ רונג
●

וואָ ס איז דיין אָ רגאַ ניזאַ ציעס מיסיע? ] 100ווערטער[

●

ווי דינען איר דיין קהל? ] 100ווערטער[

●

צי איר אַ רבעט מיט אַ רטיסטן אָ דער האָ בן איר אין דער פאַ רגאַ נגענהייט? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין

○

אויב יאָ  :ווי לאַ נג האָ בן איר געארבעט מיט קינסטלער? ]קלייב אויס איינס[
■ מיר זענען לעפיערעך ני ַי צו אַ רבעטן מיט אַ רטיסטן )ווייניקער ווי  3יאָ ר(
■ מיר זענען לעפיערעך איינגעוויונט ארבעטן מיט אַ רטיסטן )מער ווי  3יאָ ר(
■ מיר האבן געארבעט מיט ארטיסטן פון אונדזער ארגאניזאציע אנפאנג
■ מיר האָ בן געארבעט מיט אַ רטיסטן אין דער פאַ רגאַ נגענהייט ,אָ בער איצט ארבעטן נישט מיט
זיי

○

אויב יאָ  :אין וואָ ס קאַ פּאַ ציטעט האט דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע געארבעט מיט אַ רטיס? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס
פאסט דיר:
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■
■
■
■
○

ווי עמפּלוייז
ווי פרי ַי קאָ נטראַ קטאָ רס
ווי וואַ לאַ נטירז
אנדערע :ביטע באַ שרייַבן

אויב יאָ  :ביטע צושטעלן אַ ביישפּיל פון אַ מיטאַ רבעט מיט קינסטלער וואָ ס איר זענט שטאָ לץ פון; ביטע
צושטעלן אַ לינק אויב בנימצא 100] .ווערטער[

 oאויב ניין :ביטע זאָ גן אונדז אויב עס זענען קיין ספּעציפיש מניעות אָ דער שווערעקייטען וואָ ס איר טראַ כטן
האָ בן אפגעהאלטן איר פון ארבעטן מיט ,ניצן אָ דער מיטאַ רבעטן מיט קינסטלער אין דער פאַ רגאַ נגענהייט
)וויסן ,געלט ,צייט ,אאז"וו( 100] .ווערטער[
 oאויב ניין :ביטע באַ שרייַבן דיין מאָ וטאַ וואציע פֿאַ ר ארבעטן מיט קינסטלער איצט און ווי איר פּלאַ ן צו
שטיצן און צענטער אַ רטיסטן אין דעם מיטאַ רבעט 100] .ווערטער[

אָ רגאַ נאַ זאציע אידענטיטעט
●

וואָ ס פון די פאלגענדע קהילות דינען דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע בפירוש? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס פאסט דיר:
○ שווארץ
○ אינדידזשאַ נאַ ס
○ מענטשן פון קאָ ליר
○ אימיגראנט
○ ) +LGBTQIAPלעסביאַ ן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער  /פֿראגן ,אינטערסעקס,
אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל (+
○ טויב  /פאַ רקריפּלט
○ נידעריק האַ כנאָ סע
○ דאָ רפיש

●

צי די פירערשאַ פט פון דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע שפיגלט אפ די אידענטיטעט פון די קהל איר דינען? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין
○ איך וויל בעסער נישט צו ענטפֿערן

●

וואָ לט איר באַ שרייַבן דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע ווי אַ קונסט און  /אָ דער קולטור אָ רגאַ ניזאַ ציע? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין
○ איך בין נישט זיכער

אָ רגאַ נאַ זאציע פינאַ נסע
●

וואָ ס איז דיין גאַ נץ יערלעך אָ רגאַ נאַ זאציע בודזשעט פֿאַ ר:
○ ] :2019קורץ נומעריקאַ ל ענטפֿערן ,געלט פֿאָ רמאַ ט[
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○
○
○

] :2020קורץ נומעריקאַ ל ענטפֿערן ,געלט פֿאָ רמאַ ט[
] :2021קורץ נומעריקאַ ל ענטפֿערן ,געלט פֿאָ רמאַ ט[
] :2022קורץ נומעריקאַ ל ענטפֿערן ,געלט פֿאָ רמאַ ט[

●

איז דיין דורכשניטלעך בודזשעט אין די לעצטע פיר יאָ ר אונטער אָ דער גלייַך צו ] ?$750,000קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין

●

אין קיין צייט צווישן מערץ  2020און פעברואר  2022האָ ט דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע באַ קומען פּאַ נדעמיק-פֿאַ רבונדענע
נויטפאַ ל פינאַ נציעל הילף? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין

○

אויב יאָ  :וואָ ס פון די פאלגענדע האט איר באַ קומען? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס איז רעכט:
■ נויטפאַ ל  /רעליעף פאַ נדינג פון די פעדעראלע רעגירונג )למשל ,אמעריקאנער רעסקיו פּלאַ ן
געלט אַ זאַ ווי פּייטשעק פּראַ טעקשאַ ן פּראָ גראַ ם ,עמפּלויעע ריטענשאַ ן קרעדיט ,אאז"וו(
■ נויטפאַ ל  /רעליעף פאַ נדינג פון די ניו יארק סטעיט רעגירונג
■ נויטפאַ ל  /רעליעף שענקען פון פילאַ נטראָ פּיע
■ אנדערע :ביטע באַ שרייַבן

●

ברירה'דיק :ביטע באַ שרייַבן קיין נויט איר האָ ט דורכגעלעבט ווי אַ רעזולטאַ ט פון די  COVID-19פּאַ נדעמיק100] .
ווערטער[

●

זענט איר ביכולת צו האַ לטן באַ שעפטיקונג פֿאַ ר קינסטלער? ) CRNYוואָ לט צושטעלן די געצאָ לט געלט] (.קלייב
אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין

●

האָ בן איר אַ איציטינג בענעפיץ פּעקל פֿאַ ר דיין קראַ נט עמפּלוייז? ]קלייב אויס איינס[
○ יאָ
○ ניין

○

אויב יאָ  ,נעמט דאס אַ רייַן די פאלגענדע? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס פאסט דיר:
■ מעדיציניש
■ דענטאַ ל
■ זעאונג
■ אנדערע )ביטע ספּעציפיצירן(

שריט  :5פֿראגן פֿאַ ר אַ רטיסט און אָ רגאַ ניזאַ ציעס צוזאַ מען :פארגעלייגט מיטאַ רבעט
די פראגעס זענען פֿאַ ר די קינסטלער און אָ רגאַ נאַ זאציעס צוזאַ מען .ביטע מאַ כן זיכער אַ ז די ענטפֿערס זענען איבערגעקוקט
דורך אַ לעמען באמערט אויבן אין די אַ פּלאַ קיישאַ ן.
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●

ביטע דערציילן אונדז וועגן די נאַ טור פון דיין שייכות איינע מיט די אנדערער? ווי לאנג קענט איר זיך? וועלכע
גענישאפט און פראקטיקייט טראכט איר צו צושטעלן אין דעם שייכות? וואָ ס דערוואַ רטן איר פון דיין שותפים צו
צושטעלן? ]מאַ קסימום  400ווערטער; קירצער ענטפֿערס זענען געמוטיקט[

●

ביטע באַ שרייַבן דיין פארגעלייגט מיטאַ רבעט :וועלכע אַ רבעט טראכס דו צו טאָ ן צוזאַ מען אין די ווייַטער צוויי יאָ ר,
און ווי וועט דאָ ס שטיצן דיין קהל? ] 400ווערטער; קירצער ענטפֿערס זענען געמוטיקט[

●

ביטע באַ שרייַבן וואָ ס איר ווילן דערגרייכן אין די ווייַטער צוויי יאָ ר און ווי איר וועט וויסן אויב דיין אַ רבעט צוזאַ מען איז
געראָ טן .וואָ ס פּראַ ל וועט עס האָ בן אויף די קהל ,אויף דיין אָ רגאַ ניזאַ ציע ,אויף דיין פיר ,אאז"וו 400] .ווערטער;
קירצער ענטפֿערס זענען געמוטיקט[

שריט  :6פאָ רלייגן!
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 | 14אָ פט געשטעלטע פֿראגן
בארעכטיגונג
ווער איז אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט
אַ קינסטלער ,קולטור-טרעגער ,אָ דער קולטור-מאַ כער )'קינסטלער'( איז עמעצער וואס קעסיידער פאַ רקנאַ סט אין קינסט
אָ דער קולטור-פיר צו :אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו איבערגעבן אָ דער טיילן מיט אנדערע; איבערגעבן טראדיציאנעלן וויסן
און קולטור פירונג; פאָ רשלאָ גן קולטור רייכקייט צו זייער קהילות; און  /אָ דער צוזאמען-אָ רגאַ ניזירן און צוזאמען-שאַ פֿן אין
קהילות צו געזעלשאַ פטלעך השפעה .אַ רטיסטן שטרעבן צו אונטערהאַ לטן זיך דורך זייער פיר און האַ לטן אַ היסכייַוועס צו
פאָ רזעצן זייער פיר .אַ רטיסטן קען אַ רביטען ביי זיך אדער צוזאמען ,אָ דער ווי מחנכים אין זייער פעלד פון פיר.
וואָ ס דיסאַ פּלאַ נז זענען אַ רייַנגערעכנט אין די  CRNYדעפֿיניציע פון קינסט אָ דער קולטור פיר?
אַ רטיסטיק און קולטור פיר כולל ,אָ בער איז ניט באגרעמיצט צו:
•

קראַ פט
כולל אַ רטיס ארבעטן אין סעראַ מיקס ,גלאז ,צירונג ,מעטאַ ל-ארבעט און טעקסטיילז  -מאכער ,אויסוועבן און
קווילטינג
טאנץ
כולל טאַ נסערז ,קאָ ריאַ גראַ פערז און פּראָ דוסערס ארבעטן אין אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נראַ ז אַ זאַ ווי באַ לעט ,דזשאַ ז,
צאַ פּן ,היפּ האָ פּ ,לופט און מאָ דערן.

•

צייכענונג )(design
כולל צייכענונג ארבעטן אין די פעלדער פון שניט ,גראַ פיק ,ארטיקלען און אינדאַ סטריאל פּלאַ ן

•

פילם
כולל אַ רטיס ,אַ קטערז ,דירעקטאָ רס ,שאפעריש פּראָ דוסערס און אנדערע ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז ,אַ זאַ ווי
אַ נאַ מיישאַ ן ,בעלעטריסטיק ,דאַ קיומענטערי ,עפּיזאָ ד ,איקספּערמענאַ ל און דערציילונג.

•

ליטערארישע קונסט
כולל שרייבערס וואָ ס אַ רבעטן אין זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי בעלעטריסטיק ,נאַ נ-פיקשאַ ן ,קורץ געשיכטע שרייבן ,מעמאָ יר,
סקרעענרייטינג ,פּאָ עזיע ,קאָ מעדיע ,קינדער ליטעראַ טור און גראַ פיק ראָ מאַ ן.

•

מעדיע ארטס
כולל אַ רטיסטן ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ארבעטן אין די צוזאמענקומען פון טעכנאָ לאָ גיע ,עסטעטיק,
דערציילונג און דיגיטאַ ל קולטורס.

•

מוזיק
כולל זינגערס ,מיוזישאַ נז ,קאַ מפּאָ וזערז ,פּראָ דוסערס )די וואָ ס מאַ כן די קלאנגען און געפיל פון די רעקאָ רדינג( ,די-
דזש'ס )אָ ריגינעל אַ רבעט( און לעבעדיק מוזיק דיזיינערז ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי היפּ האָ פּ ,דזשאַ ז,
ראק ,פאפ ,קונטרי ,און קלאסישע

•

בעל-פה טראדיציעס

•

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז

27

כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס ,און קולטור שאפער וועמענס וויסן ,קונסט ,געדאנקען און אינטאַ מאַ טיק קולטור
מאַ טעריאַ ל באקומען ,אפגעהיט און איבערגעגעבען פון איין דור צו אנדערן דורך רייד אָ דער ליד; קען אַ רייַננעמען
פאָ לקטאַ לעס ,באַ לאַ דז ,טשאַ נץ ,פּראָ זע אָ דער פערזן ,און דערציילונג
•

סואציאל פּראַ קטיס
כולל סאָ ושאַ לי פאַ רקנאַ סט און חברה פאַ רקנאַ סט קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס
קונסט נעמט ארום מענטשן און קהילות אין דעבאַ טע ,מיטאַ רבעט אָ דער געזעלשאַ פטלעך צוזאמעקומעןאון אַ רבעט
וואו קינסטלער זיינען אין שוטפעס מיט קהילות צו רעזולטאטן פון קהל אַ נטוויקלונג

•

טעאַ טער
כולל אַ קטערז און אַ קטראַ סיז ,דירעקטאָ רס ,דראַ מאַ טיקז ,קאָ סטיום דיזיינערז ,בינע דיזיינערז און לייטינג דיזיינערז אין
אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי איקספּערמענאַ ל ,לעבעדיק קאַ מף ,ליאַ לקע ,אָ פּעראַ און מוזיקאַ ליש
טעאַ טער.

•

פאָ רשטעלונג קונסט
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז באשאפן דורך אן אקציע פון די
קינסטלער אָ דערּ אדערע ,וואָ ס קען זיין לעבעדיק אָ דער רעקאָ רדעד ,ספּאַ נטייניאַ ס אָ דער געפלאנד ,טאַ קטיש און
פאָ רשטעלונג

•

טראַ דיציאָ נעל ארטס
כולל אַ רטיס ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז פארווארצלט אין און שפיגלט אפ די
טראַ דיציע און  /אָ דער קולטור העריטאַ גע פון אַ קהל ,איבערגעגעבען פון דור צו דור ,אַ זאַ ווי קולטור טאַ נצן ,קולטור
מוזיק ,טראדיציאנעלן קראַ פס און סארטען פון עסען

•

וויסואַ ל ארטס
כולל אַ רטיס ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס קונסט פיר איז אייַנמאָ נטירונג ,איליסטראציע ,געמעל,
צייכענונג ,קאַ לאַ זש ,פּרינטמייקינג ,פאָ טאָ גראַ פיע ,סקולפּטור ,ווידעא קונסט אָ דער ציבור קונסט

•

ינטערדיססיפּלינאַ רי ארטס )(Interdisciplinary Arts
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וואָ ס ניצן אַ ינטערדיססיפּלינאַ רי צוגאַ נג מיט מער ווי איין
קינסט דיססיפּלין

ווער איז נישט גערעכנט ווי אַ קינסטלער פֿאַ ר די צילן פון דער קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם?
כאָ טש מיר פֿאַ רשטיין אַ ז קינסט און קולטור זענען דיפינרט זייער ברייט ,מיר קענען נישט באַ טראַ כטן אף ווענדען פון
מענטשן וועמענס הויפּט פֿאַ רבינדונג צו די קונסט איז דורך קונסט אַ דמיניסטראַ ציע אָ דער געשעפט סוחרים אָ דער
ווענדאָ רס ארבעטן אין פעלדער אַ זאַ ווי ,אָ בער ניט באגרעניצט צו:
●
●
●
●
●
●

באַ קין און קולינאַ ריש קונסט,
קאָ סמעטאָ לאָ גיע )קאסמעטיקא(,
אַ רקאַ טעקטשער ,אינטעריאר דיסיין ,לאַ נדשאַ פט פּלאַ ן,
ראַ דיאָ  -פערזענלעכקייטן און די-דזש'ס,
געשעעניש פּלאַ נירונג און פּראָ דוקציע ,און
געזונט און טויגיקייט.
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וואָ ס איז אַ קהל-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציע?
קהילה-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס ) (CBOsזענען ניט-פאר-פּראַ פאַ ט אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,רעגירונג ענטיטיז אָ דער פינאַ נציעל
באצאלטע אָ רגאַ ניזאַ ציעס וואָ ס אַ רבעט אויף אַ היגע מדרגה צו פֿאַ רבעסערן לעבן פֿאַ ר איינוווינערס פון זייער קהילות .צו
באַ קומען  CRNYפאַ נדינג ,אָ רגאַ נאַ זאציעס מוזן זיין  (c) (3) 501ציבור צדקה'ס אָ דער אָ דער רעגירונג ענטיטיס ,אָ דער זיי
מוזן האָ בן אַ פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן וואָ ס איז אַ  (c) (3) 501ציבור צדקה.
קהילה-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציעס קענען קאנצענטרירן זייער מיסיע אָ דער אַ רבעט אין די ארטס און קולטור סעקטאָ ר אָ דער אין
אן אנדער קהל אַ נטוויקלונג סעקטאָ ר )געזונט ,בילדונג ,סוויווע ,אאז"וו( בשעת ארבעטן צו אַ זעאונג פון קהילות פון יוישער
און פעסטיקייט.
זענען טרייבאַ ל און היגע אָ דער רעגירונג ענטיטיס בארעכטיגט צו ווענדען אַ פּלאַ קאציעס?
יאָ אַ לע היגע ,רעגיאָ נאַ ל ,טרייבאַ ל און שטאַ ט-אָ דער רעגירונג ענטיטיס זענען בארעכטיגט צו פאָ רלייגן אַ פּלאַ קאציעס אין
מיטאַ רבעט מיט קינסטלער.

פֿאַ ר אָ רגאַ נאַ זאציעס
איך בין אַ קליין ,פרייַוויליקער-לויפן אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס קען נישט האַ לטן  W2באַ שעפטיקונג אָ דער פאָ רשלאָ גן בענעפיץ.
קען איך נאָ ך ווענדען?
יאָ אַ רטיסטן וואָ ס קענען נישט זיין אָ נגעשטעלט גלייך דורך דער אָ רגאַ ניזאַ ציע מיט וואָ ס זיי מיטאַ רבעטן קענען באַ קומען
זייער געצאָ לט און בענעפיטן דורך אַ מיט'ן אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס  CRNYוועט ארבעטן מיט.
זענען עס הגבלות אין טערמינען פון גרייס פון אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ דער יאָ רן פון אינקאָ רפּעריישאַ ן?
ניין ,עס איז קיין מינימום אָ דער מאַ קסימום אַ פּערייטינג בודזשעט פאָ דערונג AEP .דאַ רפן נישט אַ מינימום נומער פון יאָ רן
פון אָ פּעראַ ציע זינט אינקאָ רפּעריישאַ ן.
איך בין נישט קיין קונסט און קולטור אָ רגאַ ניזאַ ציע .קענען איך ווענדען?
יאָ אַ לע  (c) (3) 501ציבור צדקה'ס ,אַ רייַנגערעכנט פינאַ נציעל ספּאָ נסאָ רס וואָ ס זענען  (c) (3) 501ציבור צדקה'ס ,אָ דער
רעגירונג ענטיטיס זענען בארעכטיגט צו ווענדען צוזאַ מען מיט קינסטלער.

מיטאַ רבעטן
איך בין אַ קינסטלער ,אָ בער איך האָ בן נישט אַ אָ רגאַ ניזאַ ציע מיט וואָ ס איך וויל מיטאַ רבעטן פֿאַ ר צוויי יאָ ר .קען איך
ווענדען ביי זיך?
ניין דער אַ רטיסט באשעפטיקן פּראָ גראַ ם מוז האבן אַ אַ פּלאַ קאציע פון קינסטלערס און אָ רגאַ ניזאַ ציעס .פֿאַ ר אַ רטיסטן אָ ן אַ
שותעף קהל-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציע ,מיר רעקאָ מענדירן ווענדען צו די  CRNYגואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם
) .(Guaranteed Income for Artists Programבאַ זוכן www.creativesrebuildny.org/apply/guaranteed-income
פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע.

קינסטלער באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז

29

איך בין אַ ן אָ רגאַ ניזאַ ציע ,אָ בער מיר האָ בן נישט קיין באַ ציונגען מיט ספּעציפיש קינסטלער צו שטיצן אַ מיטאַ רבעט .קען
אַ ן אָ רגאַ ניזאַ ציע זיך אָ נווענדן אָ ן אַ קינסטלער?
ניין דער אַ רטיסט באשעפטיקן פּראָ גראַ ם מוז האבן אַ אַ פּלאַ קאציע פון קינסטלערס צוזאמען מיט די אָ רגאַ ניזאַ ציעס .די
קינסטלער מוז זיין בפירוש געהייסן ,און די מיטאַ רבעט זאָ ל זיין געשרייבען צוזאמען מיט די קינסטלער.
ווי קוקט אויס מיטארבעט און שוטפעס'ן?
עטלעכע מעגלעך שוטפעס'ן זיינען )אבער נישט באגרעניצט צו(:
● ארבעטן מיט אַ רטיס-אין-וווינאָ רט ,אַ קונסט סטודיע וועט אַ דרעסירן די פּאָ ליטיק באדערפענישן פון היגע
אימיגראַ נטס.
● א קינסטלער קאָ לעקטיוו וועט נוצן זייער קינסטלער צו מיטאַ רבעטן מיט אַ היגע טעאַ טער צו מאכען און
פאָ רשטעלן קהליש פּראָ גראַ מען.
● קולטור טרעגערס וועלן צושטעלן דאַ קומענטען פון בקאַ באָ לע'דיק און הייַנטצייַטיק אַ רטיסטן און לערניינגלן פֿאַ ר
קינסטלער ארבעטן אין מיטאַ רבעט מיט אַ ן אינדיגענאָ וס אָ רגאַ ניזאַ ציע.
● א שטוב אַ נטוויקלונג אָ רגאַ ניזאַ ציע וועט מיטאַ רבעטן מיט קינסטלער צו אַ רבעטן מיט היגע איינוונער צו שטיצן
געזעלשאַ פטלעך האפטיקייט.
● א נאַ נ-פּראַ פאַ ט לעגאַ ל אָ רגאַ ניזאַ ציע וועט זיין א שוטעף מיט פילמייקערז צו דאָ קומענטען אומגעקערט בירגערס
און זייער פוסיטיווע פּראַ ל אויף קהילות אַ ריבער די שטאַ ט.
● ארבעטן מיט אַ רטיסטן פון איבער אלע ריגירונג ענטיטעטס ,אַ שטאָ ט וועט אָ נשטעלן אַ רטיסטן צו שטיצן טראכטן
וועגען צו טעגלעך פראבלעמען אין נייע וועגען.
● א קהילה נאַ נ-פּראַ פאַ ט וועט אָ נשטעלן לערנען אַ רטיסטן צו שטיצן זייער נאָ ך שולע און אין שולע פּראָ גראמען.
● א טעאטער וועט אנשטעלן לאקאלע דראמאטורגן צו שרייבן פיעסעס וואס וועלן אויפגעפירט ווערן אין די
קומענדיגע פינף יאר.
קענען  CRNYשטעלן מיר מיט אַ קינסטלער אָ דער אָ רגאַ ניזאַ ציע אויב איך האב נישט איינער?
ניין  CRNYקען נישט זיין א שאדכען צווישן קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציעס; אָ בער ,דער פּראָ צעס פון שאפן אַ שלאָ ס
אַ פּלאַ קאציע קען העלפֿן אַ רטיסטן און אָ רגאַ נאַ זאציעס בויען נייַע באציונגען און פארטיפערען איצטיגע באציונגעןCRNY .
וועט פאָ רשלאָ גן אָ נליין אינפֿאָ רמאַ ציע אסיפות אין פעברואר און מאַ רץ ,בעשאַ ס וואָ ס עס וועט זיין צייט פֿאַ ר קינסטלער און
אָ רגאַ נאַ זאציעס צו טרעפן איינער די אנדערע.
קענען קייפל אָ רגאַ נאַ זאציעס צולייגן צוזאַ מען?
יאָ מיטארבעטן צווישען ארטס און ניט-קונסט אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,אָ דער אַ פירן אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס אַ קט ווי אַ סענטער פֿאַ ר
אנדערע אָ רגאַ ניזאַ ציעס ,איז מעגלעך .אין אַ לע די פאלן ,איין אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין באשטימט ווי דער ערשטיק אַ פּליקאַ נט.
צי מיר דאַ רפֿן אַ פרטיתדיק -2יאָ ר פּרויעקט פּלאַ ן צו ווינדען?
ניין מיר דערקענען אַ ז מיטארבעט קען דאַ רפן צייט צו פארטיפערען באציונגען און באַ שליסן וואָ ס פּונקט די אַ רבעט זאָ ל זיין.
די אַ פּלאַ קאציע דאַ רף בלויז קלאר אַ רטיקולירן די ציל ,דערפאַ רונג און שייכות צווישן די אָ רגאַ ניזאַ ציע און קינסטלער ,און
קלאר דעפינירן אַ קהל נויט אָ דער פאַ רלאַ נג אַ ז די פארגעלייגט אַ רבעט וועט האנדלען.
דאַ רף אונדזער מיטאַ רבעט זיין נייַ?
ניין מיר וויסן אַ ז עס זענען פילע לאנג-צייאטיק שוטפעס'ן צווישן קינסטלער און אָ רגאַ נאַ זאציעס.
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וואָ ס איז די מינימום און מאַ קסימום נומער פון קינסטלער מיט וואָ ס מיין אָ רגאַ ניזאַ ציע קען מיטאַ רבעטן דורך די אַ רטיסט
עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם?
אַ ן אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן מיטאַ רבעטן מיט אַ מינימום פון איין קינסטלער ,און די פּראָ גראַ ם וועט שטיצן מאַ קסימום צען
קינסטלער פּער אָ רגאַ ניזאַ ציע.
וואָ ס קהילות זאָ ל אונדזער מיטאַ רבעטדינען דינען?
מיר געבן בילכערקייַט צו אָ רגאַ נאַ זיישאַ נז און קינסטלער וואָ ס זענען ארבעטן מיט קהילות וואָ ס זענען שוואַ רץ ,אינדיגענאָ וס
און  /אָ דער מענטשן פון קאָ ליר ,אימיגראַ נט ,+ LGBTQIAP ,טויב  /פאַ רקריפּלט ,פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם
פראבלעמען ,נידעריק-האַ כנאָ סע און  /אָ דער דאָ רפיש.
קען דער פאַ רנעם פון די פּרויעקט זיין רעגיאָ נאַ ל אָ דער סטעיטווידע?
יאָ
האט  AEPגיאַ גראַ פישע פּריאריטעטן?
יאָ  CRNYהאט בעקיוונע געמאכט זיין אַ וטריטש ,רעצענזיע און סעלעקציע השתדלות צו פּריאָ רכטירן די פאַ רשפּרייטונג פון
געלט אין אַ וואָ ג פון געאָ גראַ פיעס אין ניו יארק סטעיט.

פאַ נדינג
וויפיל געלט באַ קומען קינסטלער באַ צאָ לט?
אַ רטיס וועט זיין באַ צאָ לט  $65,000פאר יעדער יאָ ר פֿאַ ר  2יאָ ר ,פּלוס בענעפיץ AEP .וועט פאָ נד באַ שעפטיקונג בענעפיץ
אַ זַוי ווי קוקן נאך געזונט ) (healthcareמיט  28%פון די יערלעך געצאָ לט פון די קינסטלער .די בענעפיץ וועט זיין געהאנדלט
דורך די אָ רגאַ ניזאַ ציע וואָ ס האלט די באַ שעפטיקונג פון די קינסטלער )אָ דער די א שותפות אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ דער די
פארמיטלער( ,אין לויט מיט די סטאַ נדאַ רט פיר פון די אָ רגאַ ניזאַ ציע מענטש רעסאָ ורסעס .Human Resources -
באַ קומען אָ רגאַ נאַ זאציעס געלט?
אָ רגאַ נאַ זאציעס וועלן באַ קומען צווישן  $25,000און  $100,000יעדער יאָ ר פֿאַ ר צוויי יאָ ר צו שטיצן די מיטאַ רבעט.
דארף די אָ רגאַ ניזאַ ציע געבען די זעלבע סומע געלט צו די ארטיסטן?
ניין
קען עס פּאַ סירן אַ ז אַ ן אָ רגאַ ניזאַ ציע אַ פּלייז מיט קייפל אַ רטיס ,אָ בער די אַ רטיסט באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם פינאַ נסט
באַ שעפטיקונג פֿאַ ר בלויז אַ סאַ בסעט חלק פון די אַ רטיס?
ניין שוטפעס'ן וועט זיין פינאנסירט מיט אַ לע אַ רטיס געהייסן אין די אַ פּלאַ קאציע אויב זיי טרעפן די עיקערדיק קרייטיריאַ ווי
אַ רטיס און ניו יארק סטעיט איינוואוינער.

באגרענעצונג
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איך בין אַ פינאַ נציעל באצאלטע קינסטלער ,קען איך ווענדען צו  AEPמיט מיין פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן ווי די ערשטיק
אָ רגאַ ניזאַ ציע?
ניין עס מוזן זיין אַ קהל-באזירט אָ רגאַ ניזאַ ציע מיט וועמען איר וועט מיטאַ רבעטן אויף דיין אַ רבעט.
מייַן אָ רגאַ ניזאַ ציע איז אַ ן ל.ל.ק (LLC) .וואָ ס אַ רבעט אין קהל .קענען מיר ווענדען צו  AEPצו אָ נשטעלן אַ רטיס?
אַ ן ל.ל.ק (LLC) .אָ דער אנדערע ניט (C) (3) 501-אָ רגאַ ניזאַ ציע קען נישט אָ נווענדן ווי די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע ,אָ בער קען
אָ נווענדן מיט אַ פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן וואָ ס איז אַ  (c) (3) 501ציבור צדקה אָ דער ווי אַ שוטעף אויף אַ אַ פּלאַ קאציע(c) 501
) (3אָ רגאַ ניזאַ ציע .אָ דער דער פינאַ נציעל פּאַ טראָ ן אָ דער די  (c) (3) 501אָ רגאַ ניזאַ ציע מוזן זיין די ערשטיק אָ רגאַ ניזאַ ציע און
וועט באַ קומען אַ לע געלט פֿאַ רבונדן מיט די  AEPשענקען.
ווי פילע אַ פּלאַ קאציעס קענען יעדער קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציע אָ נווענדן?
יעדער קינסטלער און אָ רגאַ ניזאַ ציע קענען אָ נווענדן בלויז אַ יין מאָ ל .אַ רטיס קען אויך אָ נווענדן צו די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע
פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם ) (Guaranteed Income for Artists programאָ בער קענען נישט אָ נטייל נעמען אין ביידע
פראגראמען.
וועט אַ פּליקאַ נץ באזירט אַ רויס פון ניו יארק סטעיט קריגן געלט?
ניין
וואָ ס אויב איך ווילן צו אָ נשטעלן אַ ן אַ נסאַ מבאַ ל ,אָ בער איינער פון די מיטגלידער איז באזירט אַ רויס ניו יארק סטעיט?
בלויז די ניו יארק סטעיט-באזירט קינסטלער קען זיין געשטיצט.
קענען אַ רטיסטן אן פאפירען זיין אָ נגעשטעלט דורך ?AEP
אַ לע טוערס און אָ רגאַ נאַ זיאציעס וואָ ס אָ נטייל נעמען אין  AEPמוזן נאָ כגיין ניו יארק סטעיט אַ רבעט געזעצן.
פארוואס קען איך נישט אנווענדן צו ביידע די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס און אַ רטיס באַ שעפטיקונג פראגראם
ביי ?CRNY
מיר דערקענען די ריזיק נויט וואָ ס פילע קינסטלער האָ בן ,און מיר צוטרוי אַ רטיס )און זייער  AEPמיטאַ רבעטער( צו טיף
באַ טראַ כטן וואָ ס פון די צוויי פראגראמען איז בעסטער פֿאַ ר זייער ספּעציפיש באדערפענישן .דער ערשטיק הדגשה פון דער
אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם איז די שוטפעס צווישן אַ רטיס און קהל-באזירט אָ רגאַ נאַ זאציע .א היסכייַוועס צו דעם
שוטפעס איז וויכטיק צו אונדזער רעצענזיע פּראָ צעס און צו די הצלחה פון די פארגעלייגט מיטאַ רבעט .אויך ,לאזען אַ רטיסטן
צו זיין באַ טראַ כט פֿאַ ר ביידע פראגראמען קאָ נפליקט מיט אונדזער ציל צו שטיצן  2,700יחיד קינסטלער אַ ריבער ניו יארק
סטעיט.

אַ פּפּליקציע פּראָ צעס און שטיצן
ווער וועט אָ פּשאַ צן מיין אַ פּליקאציע?
אַ לע אַ פּלאַ קאציעס וועט זיין איבערגעקוקט דורך אַ טאַ פליע פון ענליכע מענטשן ווי די ארטסן און  CRNYארבעטירס.
קען איך רעדן מיט אַ  CRNYמיטגליד וועגן מיין פאָ רשלאָ ג?
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 CRNYהאט נישט די פיייקייט צו דיסקוטירן די ,אָ בער איר קענט קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק מאַ נשאַ פֿט דורך רופן 855-
) 929-3863לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניט יארק צייט( אָ דער אימייל
.HelpDesk@creativesrebuildny.org
וועט עס זיין אַ וועבינאַ ר פֿאַ ר אַ פּליקאַ נץ?
יאָ עס וועט זיין עטלעכע .באַ זוכן  www.creativesrebuildny.org/applyפֿאַ ר די מערסט דערהייַנטיקט פּלאַ ן און
רעגיסטראַ ציע אינסטרוקציע.
זאָ ל מיר אנווינגען בריוו פון שטיצן פֿאַ ר אונדזער אַ רבעט?
ניין
איך האב טעכניש שוועריקייטן ,און איך בין נישט זיכער וואָ ס איז די פראבלעם.
ביטע קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק דורך רופן ) 855-929-3863לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו
 16:00ניו יארק צייט( אָ דער אימייל.HelpDesk@creativesrebuildny.org
איך רעד נישט ענגליש אָ דער שפּאַ ניש .ווי קען איך אנווענדען?
די הילף דעסק האט איבערזעצערס צו אַ רוישעלפן אַ פּליקאַ נץ וואָ ס קען ניט רעדן ענגליש אָ דער שפּאַ ניש ,און אַ פּליקאַ נץ
וואָ ס לערנען די ענגליש שפּראַ ך .ביטע קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק דורך רופן ) 855-929-3863לעבידיק הילף בנימצא
מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניו יארק צייט( אָ דער אימייל.HelpDesk@creativesrebuildny.org
איך האָ בן מער שאלות .וועמען קען איך קאָ נטאַ קטירן?
ביטע קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק דורך רופן ) 855-929-3863לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו
 16:00ניו יארק צייט( אָ דער אימייל.HelpDesk@creativesrebuildny.org
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