אויף באלדיגע פובליקירונג9/17/2021 :

גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט  7.7מיליאן דאלאר אין געלטער פאר סטראטעגישע קונסטווערק
מיטארבייטער איבער גאנץ ניו יארק סטעיט
ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסטווערק האט צוגעשטעלט מער פון  36מיליאן דאלאר אין
פינאנסירונג זינט יוני
לעצטע ביישטייערונגען רעכענען אריין  40גרענטס צו פארמערן קריטישע צוטריט צו פינאנסירונג;
צו אונטערשטיצן שעפערישקייט אין לאקאלע קאמיוניטיס
ניו יארק  -גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט אז  40גרענטס פאר א סך הכל פון 7.7
מיליאן דאלאר זענען געשאנקען געווארן פאר קונסטווערק מיטארבייטער איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.
אויסגעטיילט דורך די ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסטווערק ( New York State Council on the
 ,)Arts, NYSCAוועלן די גרענטס פארמערן צוטריט צו קריטיש וויכטיגע פינאנסירונג פאר קונסטווערק
און וועלן אונטערשטיצן שעפערישקייט אין לאקאלע קאמיוניטיס.
"די עקאנאמישע געראנגלען וועלכע זענען פאראורזאכט געווארן דורך די פאנדעמיע האבן באזונדערס
שווער באטראפן די קונסטווערק אינסטיטוציעס ,דראענדיג פילע פון די ארגאניזאציעס און שותפות'ן
וועלכע שפילן אזא וויכטיגע ראלע אין אונזער סטעיט'ס לעבעדיגע און געזונטע קאמיוניטיס" ,האט
גאווערנאר האוקאל געזאגט" .די גרענטס וועלן צושטעלן די קריטיש וויכטיגע פינאנסירונג וואס
קונסטווערק מיטארבייטער קענען נוצן כדי צו קענען באקומען פובליק שטיצע און פארשטערקערן די
שעפערישקייט אין לאקאלע קאמיוניטיס".
די גרענטס שטיצן א ברייטע רייע פון סערוויסעס ,אריינרעכענענדיג דאס אויסטיילן די גרענטס ווייטער
(רי-גרענטס) ,טעכנישע הילף און געציהלטע שטיע קאנצעטרירט אויף שעפערישקייט און אויף ארבעטן
צוזאמען מיט די פובליק .זעהט א פולע ליסטע פון די וועלכע האבן באקומען די גרענטס דא.
די קאונסיל פאר קונסטווערק'ס קאמיוניטי רי-גרענט פראגראמען איבערן סטעיט – באקאנט אין די
פארגאנגענהייט אלץ די דעצענטראליזאציע פראגראם – טוט אונטערשטיצן דאס מאכן באשלוסן אויף א
לאקאלע פארנעם דורך ראיאנישע קונסטווערק ארגאניזאציעס .זינט יוני האט די קאונסיל שוין געשאנקען
בערץ  6מיליאן דאלאר איבערן סטעיט פאר קאמיוניטי רי-גרענט פלעצער.
די קאונסיל שטעלט צו דירעקטע שטיע פאר בערך  1,200צוועקן איבערן סטעיט .שותפות גרענטס גיבן
מער געלעגנהייטן פאר נישט-פאר-פארדינסטן ארגאניזאציעס צו אויסטיילן געציהלטע געלטער פאר
לאקאלע קונסטלער און קונסטווערק ארגאניזאציעס וועלכע באקומען עס נישט גראד פון די קאונסיל ,און
דורך דעם טוהען זיי פארמערן די צוטריט צו קריטישע קונסטווערק פינאנסירונ אין אלע  62קאונטיס.
" NYSCAשטיצט לאקאלע קונסטלער און נישט-פאר-פארדינסט ארגאניזאציעס דורכן אויסטיילן
קריטישע פינאנסירונג געלטער איבער אלע ראיאנען פון אונזער גרויסן סטעיט ".האט NYSCA

עקזעקיוטיוו דירעקטאר מארא מאנוס געזאגט" .אונזערע סטראטעגישע ציהלן פון פיסקאלע יאר
 2022שטעלן אלץ פריאריטעט צו פארברייטערן בארעכטיגונג און פארמערן צוטריט צו די פולע און
פארשידנארטיגע אויסוואל פון קונסטלער און קונסטווערק ארגאניזאציעס פון ניו יארק NYSCA .רי-
גרענטס זענען א קריטישע טייל פון 'NYSCAס מיסיע צו אנטוויקלען און שטיצן די קאלירפולע רייע פון
קונסטלער וועלכע וואוינען און שאפן קונסטווערק אין ניו יארק סטעיט".
"מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנאר האוקאל און פאר די לעגיסלאטור פאר זייער אנערקענונג פון די
קריטישע ראלע וואס קונסטווערק שפילט אין די געזונטהייט און לעבעדיגקייט פון ניו יארקער און פון
אונזער עקאנאמיע .די היסטארישע אינוועסטירונג פון די פיסקאלע יאר  2022אין קונסטווערק איז גאר
וויכטיג צו ניו יארק'ס ערהוילונג וואס וועט דויערן עטליכע יאר ,וויכטיג צו אונזער געמיינזאמע גייסט און
צו אויפלעבן לאקאלע עקאנאמיעס" ,האט  NYSCAטשעירפרוי קעטערין ניקאלס געזאגט" .זינט
 NYSCAהאט אנאנסירט די געלעגנהייטן וואס זיי גיבן פאר פיסקאלע יאר  2022האבן זיי אויסגעטיילט
קריטישע געלטער און געהאט מערערע ווירטואלע צוזאמקומען איבער א פארשנעלערטע צייט אפשניט
צו אנקומען צו די אויסגעצייכנטע קונסטווערק ארגאניזאציעס און קונסטלער פון ניו יארק סטעיט .אין די
נאמען פון די קאונסיל בין איך זייער שטאלץ פון זייער איבערגעגעבנקייט צו אנקומען צו נייע אפליקאנטן
– אריינרעכענענדיג נייע שותפות גרענטס – וועלכע וועלן אלץ תוצאה דערפון באאיינפלוסן קונסטלער
אין די קאמיוניטיס וואו זיי שאפן זייער קונסטווערק".
איבער די ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסטווערק
די קאונסיל פאר קונסטווערק היט אויף – און רוקט פאראויס – די קונסטווערק און די קולטור וואס מאכן
ניו יארק סטעיט אן אויסערגעווענטליך גוטע פלאץ צו וואוינען ,ארבעטן און באזוכן .די קאונסיל היט אויף
די רעכט פון אלע ניו יארקער צו פילן די וויכטיגע ביישטייערונגען וואס די קונסטווערק מאכט צו אונזערע
קאמיוניטיס ,בילדונג ,עקאנאמישע אנטוויקלונג און קוואליטעט פון לעבן .דורך אירע גרענט אקטיוויטעטן
האט די קאונסיל פאר קונסטווערק געשאנקען מער פון  40מיליאן דאלאר אין פיסקאלע יאר  .2021דורך
גרענטס און רי-גרענטס פראגראם איבערן סטעיט טוט די קאונסיל שטיצן פארשידענע קונסטווערק,
געמאלענע ,געשריבענע ,אונטערהאלטונג ,פארשטעלונגען און מוזיק קונסטווערק ,און עס גיבט אויך
איבערגעגעבענע שטיע פאר חינוך אין קונסטווערק און אין שוואכערע קאמיוניטיס.
די קאונסיל פאר קונסטווערק טוט ווייטער פאראויס שטופן ניו יארק'ס שעפערישע קולטור דורכן
צוזאמברענגען פירער אין דעם פעלד און צושטעלן ארגאניזירונג און פראפעסיאנאלע אנטוויקלונג
געלעגנהייטן און אזוי אויך אינפארמאציע קוועלער .געעפנט דורך גאווערנאר נעלסאן ראקעפעלער אין
 1960און יעצט מיט די שטיצע פון גאווערנאר קעטי האוקאל און די ניו יארק סטעיט לעגיסלאטור ,איז די
קאונסיל אן אגענטור וועלכע איז טייל פון די עקזעקיוטיוו צווייג פון די רעגירונג .פאר מער אינפארמאציע
איבער  ,NYSCAבאזוכט ביטע  ,www.arts.ny.govאון פלאָ וט  NYSCAפעיסבוק בלאט ,טוויטער
 @NYSCArtsאון אינסטאגראם .@NYSCouncilontheArts
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