
 
 الحاكمة كاثي هوكول   17/9/2021 للنشر فوًرا:

 

 

  على شكل تمويل لشركاء الفن اإلستراتيجي في جميع أنحاء والية نيويورك مليون دوالر  7.7الحاكمة هوكول تعلن عن  
  

  مليون دوالر على شكل تمويل من الوالية منذ يونيو 36قدم مجلس والية نيويورك للفنون أكثر من 
  

  منحة لزيادة الوصول الحيوي إلى التمويل؛ بطل اإلبداع في المجتمعات المحلية 40وتتضمن أحدث الجوائز  
  

مليون دوالر أمريكي للشراكات   7.7مجموعها منحة يبلغ  40أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم منح  -نيويورك 
الفنية في جميع أنحاء والية نيويورك. ستعمل هذه المنح، التي تتم إدارتها من خالل مجلس والية نيويورك للفنون، على زيادة  

  الوصول إلى تمويل الفنون الحيوية ودعم اإلبداع في المجتمعات المحلية.
  

"لقد أثرت الصراعات االقتصادية الناتجة عن الوباء بشكل كبير على المؤسسات الفنية بشكل خاص،   قالت الحاكمة هوكول،
مما يهدد العديد من المنظمات والشراكات التي تلعب دوًرا مهًما في المجتمعات الصحية النابضة بالحياة في واليتنا. ستوفر  

تخدامه للوصول إلى الدعم العام وتعزيز اإلبداع في المجتمعات  هذه المنح التمويل النقدي الذي يمكن للشراكات الفنية اس
 المحلية." 

  
تدعم المنح مجموعة من الخدمات، بما في ذلك إدارة المسجلين والمساعدة الفنية والدعم المستهدف الذي يركز على اإلبداع  

  .المستلمين والمشاركة العامة. استعرض قائمة كاملة بأسماء 
  

  -المعروف سابقًا باسم برنامج الالمركزية   -نح المجتمعية على مستوى الوالية التابع لمجلس الفنون يعمل برنامج إعادة الم
ماليين   6على تعزيز عملية صنع القرار المحلي من خالل المنظمات الفنية اإلقليمية. منذ يونيو، منح المجلس ما يقرب من 

   .دوالر لمواقع إعادة المنح المجتمعية على مستوى الوالية
  

مستفيد في جميع أنحاء الوالية. توفر منح الشراكة مزيًدا من الفرص   1,200يقدم المجلس دعًما مباشًرا لما يقرب من 
للمنظمات غير الربحية إلدارة التمويل المستهدف للفنانين المحليين والمنظمات الفنية التي ال يقدمها المجلس بشكل مباشر،  

  .62يل الفنون الحيوية لجميع المقاطعات البالغ عددها وبالتالي زيادة الوصول إلى تمو
  

الفنانين المحليين والمنظمات غير الربحية من خالل إدارة التمويل الحيوي عبر جميع مناطق واليتنا   NYSCA"تدعم 
 2022"تعطي أهدافنا االستراتيجية للعام المالي  ،NYSCAحسبما قالت مارا مانوس، المديرة التنفيذية في العظيمة. 

كامل والغني للفنانين ومنظمات الفنون في نيويورك. يُعد  األولوية لتوسيع األهلية وزيادة الوصول إلى النظام البيئي ال
لتطوير ودعم مجموعة متنوعة من الفنانين الذين  NYSCAجزًءا مهًما من مهمة  NYSCAالحاصلين على المنح في 

  يعيشون ويبدعون في والية نيويورك."
  

"نحن ممتنون للحاكمة هوكول والسلطة التشريعية العترافهم بالدور الحاسم الذي تلعبه الفنون في صحة وحيوية سكان  
في الفنون   2022، إن هذا االستثمار التاريخي للسنة المالية NYSCAرئيسة  قالت كاثرين نيكولز،نيويورك واقتصادنا. 

عن  NYSCAلجماعية، وإحياء االقتصادات المحلية. "منذ إعالن ضروري لتعافي نيويورك متعدد السنوات، وروحنا ا
، قاموا بنشر تمويل مهم واستضافوا العديد من االجتماعات االفتراضية على جدول زمني سريع  2022فرصهم للسنة المالية 

بتفانيهم في الوصول إلى للوصول إلى المنظمات الفنية البارزة والفنانين في والية نيويورك. بالنيابة عن المجلس، أنا فخور 
  والتي بدورها ستلهم الفنانين والمجتمعات التي ينشئونها." -بما في ذلك منح الشراكة الجديدة    -متقدمين جدد 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b3d06889-ec4b51c8-b3d291bc-000babda0106-f37764504caea3b2&q=1&e=cb1df481-2fab-4deb-ae7a-0d36103a265e&u=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2022_Regrants_and_Partnerships_Awards.pdf


  
  حول مجلس الفنون في والية نيويورك

  
يتولى مجلس الفنون مسؤولية الحفاظ على الفنون والثقافة وتطويرها، إذ إنها تجعل والية نيويورك مكانًا استثنائيًا لإلقامة،  
والعمل، والزيارة. ويدعم المجلس حق جميع سكان نيويورك في التمتع باإلسهامات الحيوية التي تقدمها الفنون لمجتمعاتنا،  

ية، ونوعية الحياة. ومن خالل نشاطها المحوري المتمثل في تقديم المنح، قدم مجلس الفنون أكثر  والتعليم، والتنمية االقتصاد 
. ومن خالل برنامج المنح المقدمة ومن يحصلون على المنح في مختلف أنحاء  2021مليون دوالر في السنة المالية  40من 

عالمية للفنون ويشتمل على دعم مخصص لتعليم الفنون الوالية، يدعم المجلس تقديم عروض األداء المرئية، واألدبية، واإل
 والمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات.  

  
كما يساهم مجلس الفنون في إجراء المزيد من التطوير للثقافة المبتكرة لدى نيويورك من خالل االجتماع بالقادة في المجال 

مجلس والية نيويورك للفنون الذي قام بإنشائه الحاكم   إن وتوفير فرص التطوير التنظيمي والمهني وموارد المعلومات.
واستمر وتوسع نطاقه حتى يومنا هذا بدعم من الحاكمة كاثي هوكول والهيئة التشريعية    1960نيلسون روكفلر في عام 

، NYSCAلوالية نيويورك هو هيئة تابعة للسلطة التنفيذية في والية نيويورك. لالطالع على المزيد من المعلومات عن 
،  sNYSCArt@ على فيسبوك، وتويتر NYSCAوتابع صفحات  www.arts.ny.gov تفضَّل بزيارة

  .NYSCouncilontheArts@ وإنستغرام
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