
 
 الحاكمة كاثي هوكول  2021/ 12/13 للنشر فوًرا:

 
 

  
 مليون دوالر على شكل تمويل حاسم لدعم استعادة قطاع الفنون والثقافة غير االحترافيين   45الحاكمة هوكول تعلن عن 

  
فنان في جميع المناطق العشر  300منظمة وأكثر من  1000ستستثمر في أكثر من  NYSCAالجولة الثالثة من منح  

  بوالية نيويورك
  

  مليون دوالر في جوالت التمويل الثالث األولى للوكالة. 80أكثر من   NYSCAمنحت  
  

(.  NYSCAمليون دوالر من خالل مجلس والية نيويورك للفنون ) 45أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح بقيمة  
هذا العام مساعدات حاسمة لدعم المنظمات الفنية والثقافية غير الربحية والفنانين وهم  NYSCAستوفر المنح التي تديرها 

  نوات.يشرعون في عملية تعافي ديناميكية متعددة الس
  
عملية تقديم منح معاد تصورها لزيادة الوصول إلى أموال الوالية من خالل األهلية   NYSCA، أطلقت 2021في يونيو  

٪ تقريبًا في الطلبات للعام  40الموسعة التي احتضنت نطاقًا واسعًا من صناعة الفن في والية نيويورك، وأدت إلى زيادة بنسبة 
-COVIDملية تقديم مبسطة، ستواصل الوكالة دعم المتأثرين بشدة باآلثار المستمرة لجائحة )حتى اآلن. بعد ع  2022المالي 

  ( من خالل تسهيالت التمويل المرنة.19
  

"لطالما كانت الفنون قطاًعا مهًما في اقتصادنا، وبينما نواصل إعادة بناء نيويورك أقوى، فإن من   قالت الحاكمة هوكول،
الضروري أن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة هذه الصناعة على االزدهار مرة أخرى. يمثل هؤالء الحاصلون على المنح  

وجود هذا التمويل في متناول اليد، لن يكونوا قادرين  أفضل ما يجب أن تقدمه المجتمعات النابضة بالحياة في نيويورك، ومع 
  على مواصلة عملهم اإلبداعي والملهم فحسب، بل سيساعدون أيًضا في تنشيط أعمالهم في ساحاتهم الخلفية." 

  
دعم المنظمات ودعم الفنانين والفرص الخاصة ومنح التعافي. توفر جميع فئات  NYSCAتشمل منح الجولة الثالثة من  

مويل األربع للمنظمات والفنانين دوالرات حيوية لتعزيز عملية التعافي استجابةً للتأثير االقتصادي المدمر للعام ونصف  الت
لديهم ميزانيات تنظيمية تبلغ   NYSCAفي  2022٪ من الحاصلين على منح للعام المالي 60العام الماضيين. أكثر من 

  مليون دوالر أو أقل.
  

"نود أن نعرب عن تقديرنا الكبير للحاكمة هوكول والهيئة التشريعية   مديرة التنفيذية لوالية نيويورك،قالت مارا مانوس، ال
ماليين دوالر للفنون خالل فترة الحاجة االقتصادية العميقة والمشقة. تضمنت  105للوالية الستثماراتهما المتجاوبة البالغة 

.  NYSCAديم حلول تمويل مرنة، وإزالة الحواجز التي تحول دون تمويل أهدافنا لهذا العام التحويلي خلق وصول أكبر، وتق
كانت مساهمة مجالنا غير العادية مفيدة في إعادة تطوير عمليتنا. نحن ممتنون لكل فنان وعامل ثقافي ومنظمة للمشاركة في  

  في التطور واالرتقاء لمواجهة تحديات اليوم وغًدا."  NYSCAعمليتنا حيث تستمر 
  

من أعضاء لجنة مراجعة األقران   135"يود المجلس أن يعرب عن تقديره لخدمة  NYSCA ت كاثرين نيكولز، رئيسةوقال 
إلى جانب اإلشراف على     عملية تقديم المنح لدينا، المحترفين من جميع أنحاء والية نيويورك. سمح دورهم الحاسم في

مؤسسة. نحن ندرك أهمية هذا التمويل  1,000، وفرق العمليات، للمجلس بدعم التوصيات لدعم أكثر من  NYSCAبرامج



لمتلقي المنح، ونتطلع إلى تجربة عملهم في األشهر المقبلة. يجذب هذا القطاع اإلبداعي الحيوي والحيوي الزوار من جميع 
  ع مفتوحة للترحيب بهم مرة أخرى بأمان." أنحاء الواليات المتحدة وحول العالم، ونحن مستعدون بأذر

  
 يشمل الحاصلون على منح الجولة الثالثة ما يلي: 

سوف يدعم التمويل هذه المنظمة متعددة التخصصات ومقرها كاروغا.  مجموعة كاروغا للفنون، منطقة موهوك فالي:
تمعية تركز على التعاون بين الفنون بين ، تقدم المجموعة عادةً أكثر من خمسين عرًضا وفعالية مج2016تأسست في عام 

، انتقلت جميع كاروغا للفنون إلى مسافات افتراضية واجتماعية  2020الموسيقيين والفنانين والعلماء ومجتمعاتهم. في عام  
 بعيدة، مما سمح لهم بالحفاظ على االتصال بمجتمعهم والوصول إلى جماهير جديدة خالل فترة الحجر.  

  
سيدعم التمويل البرمجة التي تسعى جاهدة لزيادة المعرفة    (، منطقة مدينة نيويورك: HCXالتبادل الثقافي في هايتي ) 

بالثقافة الهايتية وتقديرها بين عامة الناس، وتعزيز الهوية الثقافية اإليجابية بين األمريكيين الهايتيين، وغرس الشعور  
في بروكلين، الكو نوا، يدعو الفنانين الهايتيين   HCXأحد برامج  ينة نيويورك وخارجها.بالمشاركة المجتمعية والمدنية في مد

  والشتات للمشاركة في الحياة العامة ألربعة أحياء في بروكلين كانت موطنًا ألجيال من الهايتيين واألمريكيين الهايتيين. 
  

ويل الدعم لهذه المنظمة التي تكلف وتطور وتنتج مسرحيات  سيوفر التم  فرقة مسرح ما يي الفلبينية، منطقة مدينة نيويورك:
كاتبًا مسرحيًا أمريكيًا آسيويًا محترفًا كأعضاء  34جديدة كتبها كتاب مسرحيون أميركيون آسيويون. يضم مختبر كتاب ما يي 

يوهات ما يي التي ، في بداية الوباء ، أنشأت المنظمة ستود2020ويعقد ورشات عمل وقراءات على مدار العام. في عام  
 تطور محتوى رقميًا أصليًا للبث. 

  
وهو  كي فابي،  سيوفر التمويل الفرصة لتكليف جوش رايس كمخرج مجلس الفنون لمقاطعة وايومنغ، منطقة فينغر ليكس:

عرض مسرحي للدمى عن سيرته الذاتية، مستوحى من روالند بارت وصمويل بيكيت. تستكشف المسرحية الخيال والواقع  
 والمسافات بينهما، باستخدام فن الدمى بأسلوب بونراكو والعدسة األسلوبية للمصارعة المحترفة.  

  
ر غير الربحي لألدب متعدد الثقافات لتطوير وتعزيز  سيدعم التمويل هذا الناش مطبعة وايت باين، غرب منطقة نيويورك: 

الوعي الثقافي والفهم من خالل نشر األدب الذي تغفله دور النشر الكبيرة. تنشر وايت باين برس مجموعة واسعة من األدب  
جائزة الكتاب  لكتاب ناشئين ومعروفين، بما في ذلك العديد من الحائزين على جائزة نوبل، باإلضافة إلى جائزة بوليتسر، و

  الوطني، والفائزين بجائزة الكتاب األمريكية. 
  
  .هنا  تتوفر قائمة كاملة بالمستفيدين من الجولة الثالثة  
  
مليون دوالر، وهي تقبل  20، وهي فرصة للمشاريع الرأسمالية بقيمة NYSCAالجولة الرابعة واألخيرة من تمويل  

   .هنا . يتوفر المزيد من المعلومات2022يناير  14الطلبات حاليًا. سيتم إغالق بوابة الطلبات في 
  

  حول مجلس الفنون في والية نيويورك
  
يحافظ مجلس الفنون على الفنون والثقافة ويعززها مما يجعل والية نيويورك مكانًا استثنائيًا للعيش والعمل والزيارة. يؤيد  

المجلس حق جميع سكان نيويورك في تجربة المساهمات الحيوية التي تقدمها الفنون لمجتمعاتنا والتعليم والتنمية االقتصادية  
مليون دوالر في السنة   100طه األساسي في تقديم المنح، سيكون مجلس الفنون قد منح أكثر من  ونوعية الحياة. من خالل نشا

الفنون المرئية واألدبية واإلعالمية وفنون  NYSCA. يدعم برنامج المنح والمسجلين على مستوى الوالية في 2022المالية 
   األداء ويتضمن دعًما مخصًصا لتعليم الفنون والمجتمعات المحرومة.

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

واستمر بدعم   1960أنشأه الحاكم نيلسون روكفلر في عام  وتوفير فرص التطوير التنظيمي والمهني وموارد المعلومات.
عية لوالية نيويورك، والمجلس هو وكالة تشكل جزًءا من الفرع التنفيذي. لمزيد من الحاكمة كاثي هوكول والهيئة التشري

على فيسبوك ، تويتر على   NYSCA، ومتابعة صفحة www.arts.ny.gov، يرجى زيارة NYSCAالمعلومات حول 
NYSCArts   و انستغرام علىNYSCouncilontheArts   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2022_Round_3_Grantee_List.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uKqk0HucoeMfjpGF2TeS%2F%2B%2BkVZnzhiJfNEjewpQPS38%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2022_Round_3_Grantee_List.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uKqk0HucoeMfjpGF2TeS%2F%2B%2BkVZnzhiJfNEjewpQPS38%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nysca.org%2Fdownloads%2Ffiles%2FFY2022_Round_3_Grantee_List.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uKqk0HucoeMfjpGF2TeS%2F%2B%2BkVZnzhiJfNEjewpQPS38%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farts.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124911824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vOvEAp7GneKvuMhefoO1Rvy%2BYtXYZlt5IJrPzXIFi7k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arts.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44759a1ef6bb407ef38608d9be61b4ae%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637750149124921782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gh0tW1XK0NP7voDfQ6efnOo989fGY7fMbGZFCpuv%2FbA%3D&reserved=0
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