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سے   1,000کا ریاست نیو یارک میں فنوِن لطیفہ کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کے لیے  HOCHULگورنر 
  $ ملین سے زیادہ کا اعالن31زیادہ تنظیموں کو 

  
فنڈنگ تنظیموں کے لیے عالمی وباء کے بعد کی بحالی کی کفالت کرتی ہے اور مقامی عالقوں میں فنون کی رسائی 

   میں اضافہ کرتی ہے
  

  پر استوار ہیں ستمبر کی ریکارڈ مالی فنڈنگگرانٹیں فنون کو واپس النے کے لیے 
  
  

نے آج اعالن کیا کہ ریاست بھر میں ریاستی عالقائی ری گرانٹ شراکت داروں، فنون کی   Kathy Hochulگورنر 
$ ملین سے نوازا گیا ہے۔ یہ ریاست نیو  32تنظیموں کو تقریباً  1,032شراکت داریوں اور فنون کی تنظیموں سمیت 

ائی میں اضافہ کرے گی اور  یارک کی کونسل برائے فنون کی گرانٹس مقامی عالقوں میں فنون کی اہم فنڈنگ تک رس
  ان تنظیموں کو اہم مدد فراہم کرے گی جو اب بھی بحالی کے عمل میں ہیں۔

  
"فنون اور ثقافت نیو یارک کی شناخت کا ایک اہم حصہ ہیں، اور جبکہ گزشتہ دو سال  نے کہا، Hochulگورنر 

$ ملین  32یہ  مشکالت سے بھرپور رہے ہیں، ہم ایک مضبوط واپسی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
ے لیے دوبارہ خوش آمدید فنون لطیفہ کو تقویت دینے اور دنیا کو نیو یارک کی تخلیقی صالحیتوں کا تجربہ کرنے ک

  کہنے کی بے مثال ریاستی کوششوں میں تازہ ترین اہم سرمایہ کاری ہے۔" 
  

   ہے۔ یہاں دستیابوصول کنندگان کی مکمل فہرست 
  

  989 (Regrowth and Capacity Grantsکے لیے دوبارہ نشوونما اینڈ صالحیت کی گرانٹیں ) 23مالی سال 
یہ فنون لطیفہ کی تنظیموں کی بحالی، عوامی پروگرامنگ کو فنڈ دینے،  $ فراہم کرے گی۔ 13,310,000اداروں کو 

  اور سامعین کی ترقی اور ضروری حفاظتی آالت کی خریداری میں معاونت کریں گے۔
  

$  11,938,716(، جن کا میزان Statewide Community Regrantsریاست بھر میں عالقائی دوبارہ گرانٹیں )
عالقائی تنظیموں کو فنڈ دے کر مقامی فیصلہ سازی کو فروغ دیتی ہیں۔ بدلے میں، یہ تنظیمیں اپنے   24ہے، فنون کی 

مقامی آرٹ گروہوں اور فنکاروں کی گروہی فنون سازی، فنون کی تعلیم اور فنکاروں کی انفرادی معاونت کے ذریعے 
تنظیموں کو بااختیار بناتی ہیں جن میں فنون کے مخصوص شعبوں اور طریقوں  19شراکت دار گرانٹیں  مدد کرتی ہیں۔

$  6,609,892میں مہارت ہوتی ہے، تاکہ متحرک فنون پروگرامنگ اور خدمات کے وسیع میدان میں تعاون کے لیے 
دوبارہ گرانٹیں اور شراکت دار   کا براِہ راست بندوبست کیا جا سکے۔ مجموعی طور پر، ریاست بھر میں عالقائی

گرانٹیں فنون کی چھوٹی تنظیموں اور فنکاروں تک رسائی کو بڑھانے کے لیے ثقافتی شراکت داروں کی مقامی مہارت 
 ,New York State Council on the Artsسے فائدہ اٹھاتی ہیں جبکہ ریاست نیو یارک کی کونسل برائے فنون )

NYSCA تخلیقی شعبے کی مسلسل ترقی کی حمایت کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنانے کے   کاؤنٹیوں میں 62( تمام
  لیے فنڈنگ تک رسائی کو بڑھاتی ہے۔
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کے مالیاتی منصوبوں کے فنڈ کے ذریعے دستیاب مالی فنڈنگ میں ریکارڈ   NYSCAنے  Hochulستمبر میں، گورنر 
ملین کی کثیر سالہ نئی فنڈنگ شامل ہے تاکہ بڑے   100ملین کا اعالن کیا تھا۔ اس بے مثال سرمائے میں $ 150$

ترجیح  پیمانے پر سرمائے کے ان پروجیکٹس کو سہولت فراہم کی جا سکے جو کمیونٹی کی ترقی اور جگہ سازی کو
کی تاریخی فنڈنگ میں تنظیموں، فنکاروں، خصوصی   NYSCAکے نافذ کردہ بجٹ میں  23دیتے ہیں۔ مالی سال 

$ ملین شامل  90مواقع، شراکت داری، ریاست بھر میں عالقائی دوبارہ اور دوبارہ ترقی اور صالحیت کے لیے اضافی  
   یمی سال کے اختتام تک کیا جائے گا۔کے اضافی گرانٹ حاصل کرنے والوں کا اعالن تقو NYSCAہیں۔ 

  
"عالمی وباء کے پورے   نے کہا، Mara Manusریاست نیو یارک کی کونسل برائے فنون کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر 

عرصے کے دوران، فنون لطیفہ کی تنظیموں کو عملے کو فارغ کرنا پڑا اور پروگراموں کو منسوخ کرنا پڑا، جس کے  
نتیجے میں سامعین کی رسائی اور سماجی معاونت سے محروم ہونا پڑا۔ اب بھی بہت سی مشکالت کا سامنا ہے، یہ  

عات اور ترقی کو جاری رکھنے کے لیے دوبارہ نشوونما اور صالحیت کی  تنظیمیں آنے والے سال میں اپنی اخترا
ہماری شراکت داری اور ریاست گیر عالقائی  گرانٹوں کے ذریعے فراہم کردہ بحالی معاونت سے فائدہ اٹھائیں گی۔

یت کے لیے  دوبارہ گرانٹوں کے ساتھ ساتھ، جوابی فنڈنگ کی یہ سطح بے مثال ہے، اور ہم گورنر اور مقننہ کی حما
  بے حد شکرگزار ہیں"۔

  
ان اہم گرانٹوں کو  NYSCA"  نے کہا، Katherine Nichollsریاست نیو یارک کی کونسل برائے فنون کی چیئر 

درجنوں شراکت داریوں کے ذریعے، یہ اور ہماری ریاستی مقننہ کو سراہتی ہے۔  Hochulدستیاب کرانے پر گورنر 
فنڈنگ ہماری ریاست بھر میں فنکاروں، تنظیموں، تہواروں اور پروگراموں تک پہنچ جائے گی۔ فنون ہماری سماج کی 

کے ماہر پینلسٹ، عملے اور کونسل کے کام پر بہت فخر ہے  NYSCAتعمیر کے لیے ضروری ہیں اور مجھے 
   ہے کہ یہ فنڈنگ مستحق مقامی تنظیموں کو دی جائے گی۔" جنہوں نے اس بات کو یقینی بنایا 

  
"فنوِن لطیفہ کی براِہ راست کفالت کرنا پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے نے کہا،  Jose Serranoریاستی سینیٹر 

ریاست بھر کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام   NYSCA کیونکہ وہ عالمی وباء کی مشکالت سے باہر نکل رہے ہیں۔
بوط نیو  فنوِن لطیفہ کی یہ بے مثال سطح ایک مض کر رہی ہے تاکہ ہر خطے میں فنون کو سرمایہ فراہم کیا جا سکے۔

  یارک کی تعمیر کرے گی"۔
  

"ایک ضروری معاشی محرک، فنوِن لطیفہ کی مالی اعانت نیو یارک کی   نے کہا، Daniel O'Donnellرکِن اسمبلی 
معیشت، ہماری صحت، ہماری زندگی اور ایک ثقافتی رہنماء کے طور پر ہماری حیثیت کے لیے اہم ہے۔ نیو یارک اس 

رہے۔  بات کو یقینی بنانے میں سب سے آگے ہے کہ ہمارے فنون میں جدت آتی رہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی
  میں اس تاریخی معاونت کو سراہتا ہوں"۔

  
      ریاست نیو یارک کونسل برائے آرٹس کا تعارف

کونسل برائے آرٹس فنون اور ثقافت کو تحفظ اور ترقی دیتی ہے جو ریاست نیویارک کو رہنے، کام کرنے اور دیکھنے  
کے لیے ایک غیر معمولی جگہ بناتی ہے۔ کونسل نیو یارک کے تمام باشندوں کے اس حق کو برقرار رکھتی ہے کہ وہ  

فنون لطیفہ کی اہم شراکت کا تجربہ کریں۔ ریاست نیویارک   ہمارے عالقوں، تعلیم، معاشی ترقی اور معیاِر زندگی میں
میں ریکارڈ فنڈنگ فراہم کرے گی، جس میں   FY 2023میں فنون کی جاری بحالی میں مدد کے لیے، فنون کی کونسل 

فنون کی مکمل وسعت میں مدد فراہم کی جائے گی، جس میں فنون کی تعلیم اور کم نمائندگی والی کمیونٹیز کے لیے  
  قف حمایت بھی شامل ہے۔و
  

کونسل برائے آرٹس فیلڈ میں رہنماؤں کو بال کر اور تنظیمی اور پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع اور معلوماتی وسائل فراہم  
  1960کی جانب سے سنہ  Nelson Rockefellerکر کے نیویارک کی تخلیقی فضا کو مزید آگے بڑھاتی ہے۔ گورنر 

اور ریاست نیو یارک کی مجلس قانون ساز کے تعاون سے جاری رکھی  Kathy Hochulمیں تخلیق کردہ اور گورنر 
کے بارے میں مزید معلومات کے   NYSCAگئی، کونسل ایک ایسی ایجنسی ہے جو ایگزیکٹیو برانچ کا حصہ ہے۔ 

ج دیکھیں، ٹویٹر کا فیس بُک پی NYSCAمالحظہ کریں،   http://www.arts.ny.govلیے، براہ کرم 
NYSCArts@  اور انسٹاگرامntheArtsNYSCouncilo@ پر فالو کریں۔   
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