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  איבערבליק | 1
   

וועט  ) AEPקינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם (   ) Creatives Rebuild New York  - CRNY(   קריאטיווס ריבילד ניו יארק 
קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור באשאפער (ַארטיסטן) אין מיטַארבעט   300פינאנצירן בַאשעפטיקונג ביז ֿפַאר 

ועט בַאקומען ַא געצָאלט  באזירט ָארגַאנַאזאציא'ס ַאריבער ניו יארק סטעיט ֿפַאר צוויי יָאר. ַארטיסטן ו-מיט צענדליקער קהל
, מיט אפגעגעבענע צייט צו קאנצענטרירן אויף זייער קינטסלער ארבעט.  טן פאר יעדער יָאר, ּפלוס בענעפי  $65,000פון 

פאר יעדער יָאר צו שטיצן די   $100,000און  $25,000דער באטייליקטער ָארגַאנַאציא'ס וועלן בַאקומען געלט צווישן 
  טיסטן. בַאשעפטיקונג פון ַאר 

  

  קָאנטעקסט און זעאונג | 2
  

  Comprehensive Employmentקומענדיק פון צו די הצלחה פון די קָאמּפרעהענסיווע בַאשעפטיקונג און טרַאינינג אקט ( 
and Training Act ( -   ַא פעדעראלע פינאנצירט איניציאטיוו ווָאס געשטיצט ַארטיס ּפרָאיעקטן אין ניו יארק סטעיט און

ַארטיס און קונסט ַאדווַאקַאטן הָאבן גערוֿפן ַא ווערק ּפרָאגרַאם צו ַאדרעסירן די   - 1981צו  1974מדינה פון  איבער די 
קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם וועט פינאנצירן    CRNYאון ַארבעטלָאזיקייט פון קינסטלער. די  -לעצטע אונטער

ַאזוי ויזן די   - קינסטלער און זייער ָארגַאנַאזאציא שותפים  300צו בַאשעפטיקונג מיט געצאלט און בענעפיץ ֿפַאר ביז 
  1וויכטיקייט פון קינסטלער אין די ַארבעט קרַאפט.  

   
וועט מאכן ַא וועג צו איבערמַאכן די באציונגען   AEPבאזירט ָארגַאנאזאציא'ס, -דורך שטיצן קינסטלער ארבעטן מיט קהל

בַאציונגען מוטיקן פריש פארענטפערונג, בריטע טראכטן און ניַיע וועגען פון  -'ס. גליַיך צווישן קינסטלער און ָארגַאנאזאציא
גלויבט ַאז ַאזַא שוטפעס קען אויך שטיצן און    CRNYבַאשטעלונג בשעת בויען קַאּפַאציטעט און פעסטקיַיט ֿפַאר ַאלע. 

די וויכטיקייט פון זייער ַארבעט  בייטען די געזעלשַאפט און  קינסטלער ווי כוחות פון אומבַאריַיכערן קהילות, וויזן די מַאכט פון 
  ֿפַאר די געזעלשַאפטלעך און עקָאנָאמישע לעבעדיקייט פון ניו יארק שַטייט.  

  
  COVID-19געבויט אויף די וויכטיקע הילף פראגראמען וואס האבן געלייגט ארטיסטן צוריק אין ארבעט אין די גלאבאלע 

זוכט צו שטיזען ארטיסטן און ארגאנאזאציעס פון קהילות וואס היסטאריש האבן ניט געהאט די   AEPּפַאנדעמיק, 
    מעגליכקייט און אויך ארטיסטן וואס האבן שטענדיק שוועריקייטן צו קריגען ארבעט. 

ארבעטן  -באזירט ָארגַאניזַאציעס קענען נעמען פילע פארמען. די צוזאמען-ארבעט צווישן קינסטלער און קהל-צוזאמען
ֿפַאר ביַישּפיל, א קינסטלער קען ַארבעטן ווי ַא  דַארֿפן ניט זיין ניַיע באציונגען ָאדער זיין געבויט אויף ניַיע ַארבעט. 

וווינָארט, ַא לערנען קינסטלער, ַא קינסטלער ָארגַאניזַאטָאר, ַא דַאקיומענטעריאן ָאדער ַא שעפעריש  -אין-קינסטלער
זיישַאנַאל שותפים קען זיין קונסט און קולטור ָארגַאניזַאציעס, אפטיילונגען פון די רעגירונג ָאדער  קָאנסולטַאנט. ָארגַאנאַ 

    באזירט ָארגַאניזַאציעס. -קונסט קהל -ניט

  

  
1-to-artists-put-program-jobs-ceta-funded-government-the-how-work-https://www.artistsallianceinc.org/art

orkw /  
  

https://www.artistsallianceinc.org/art-work-how-the-government-funded-ceta-jobs-program-put-artists-to-1
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  צילן 

   
באזירט ָארגַאניזַאציעס,  -קינסטלער, קהילהמדרגה ענדערונג און האט דריי ערשטיק שותפים: - זוכט ארום'נעמינדיק AEPדי 
  האט קלאר געמאכט די פאלגענדע צילן ֿפַאר יעדער פון די שותפים:    CRNY. הילותק  און 

   
  קינסטלער 

און ַארבעטלָאז קינסטלער ַאריבער ניו   -צו צושטעלן פינַאנציעל פעסטקיַיט ֿפַאר קינסטלער, סּפעציעל אונטער  ●
  ינסטלער'ס פרנסה און הכנסה. יארק סטעיט, געגעבן די קַאטַאסטרָאפיקע איינטרעך פון די ּפַאנדעמיק אויף ק 

צו צושטעלן געצָאלט בַאשעפטיקונג ווָאס איז פאסיק פאר די גענישאפט און פראקטיקייט פון קינסטלער, בשעת  ●
  דערלאזן די ַארטיס צו פארטיפערן זייער קינסט פיר. 

  ַאזאציע'ס און קהילות.  צו הילֿפן ַארטיס ווַאקסן אין זייער פארשטאנד און קַאּפַאציטעט צו ַארבעטן מיט ָארגַאנ ●
צו שטיצן ַא קָאלעקטיוו געבוי צו באשאפען די גרעסטע השּפעה פון קינסטלער אין פאנאנצירן און ּפָאליסע   ●

  סיסטעמען. 
   

  באזירט ָארגַאניזַאציעס- קהילה
קונסט,  -און ניט באזירט ָארגַאנַאזיישַאנז, ביידע פון קונסט -צו שטיצן די פינַאנציעל ָאּפזוך און פעסטקיַיט פון קהל ●

  ווָאס הָאבן געליטן ריזיק פינַאנציעל ָאנשטרענגונג און ָאנווער פון די ּפַאנדעמיק. 
  צו פארטיפערן די פייקייט פון ָארגַאניזַאציעס צו ַארבעטן ֿפַאר און מיט קהילות און מיטגלידער.  ●
נז צווישן קינסטלער און  צו ַאנטוויקלען ניַיע מָאדעלס ֿפַאר קעגנזייטיק פארבעסערן קַאלַאבעריישאַ  ●

  ָארגַאנַאזאציעס.  
  

  קהילות 
  צו שַאֿפן שוטפעס'ן ווָאס שטיצן און בַאריַיכערן קהילות און טרעפן קהל באדערפענישן און פארלאנגען.  ●
צו פַארגרעסערן די קענטיקייט און פארשטאנד פון קינסטלער ווי ארבעטערס; קהילות וועלן קענען צו זען די   ●

  ּפרַאסעסַאז פון קינסטלער. ַארבעט און  
   

  ווי דער ּפרָאגרַאם ארבעט 

ַא  -  ) Think Tank(   "ט'ינק טאנק"  האט צוזאמענגעליגט אַ  קריאטיווס ריבילד ניו יארק , 2021אין הַארבסט פון 
צוזאמענקומען פון ניו יארק סטעיט קינסטלער, געלערנטע, סטרַאטעגיסטן און ַאקטיוויסטן פון ברייט אידענטיטעטן און  

  כוידעשלעך דיגיטַאל צוזאמענטרעפן, האט די גרוּפע באשלאסן די קוילעלדיק ריכטונג פון ביידע די-איבערלעבונג. דורך צוויי
  .  רטיס און קינסטלער בַאשעפטיקונג פאגראמען גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר אַ 
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  ווי די בַאשעפטיקונג ארבעט | 3
   

  פַארגיטיקונג
   

פאר יעדער יָאר (קָאמענסורַאטע מיט די מיטעלע   $65,000באטייליקטער ַארטיסטס וועט בַאקומען ַא געצָאלט פון 
  צו קאנצענטרירן אויף זייער קינטסלער ארבעט. הַאכנָאסע אין ניו יארק סטעיט) ּפלוס בענעפיטן און אפגעגעבענע צייט 

   
איינטעלנעמען ָארגַאניזַאציעס וועט באקומען געלט צו שטיצן זייער בַאשעפטיקונג פון קינסטלער. די שטיצן יעדער יאר  

ט ָאפענגען  ּפער ָארגַאניזַאציע; די סומע ווָאס יעדער ָארגַאניזַאציע באקומט ווע  $100,000און   $25,000וועט קייט צווישן 
  אויף די נומער פון קינסטלער ָאנגעשטעלט און די ּפרַאל אויף די ָארגַאנַאזזציעס בודזשעט.  

   

  בענעפיטן 
   

AEP  דורך    -ַאזַא ווי מעדיציניש, דענטַאל, זעאונג, און ַאלע נייטיק בענעפיץ   -פַאנדינג וועט שטיצן בַאשעפטיקונג בענעפיץ
די בַאשעפטיקונג פון די קינסטלער. די בענעפיץ וועט זיין ַאדמינַאסטירט לויט די סטַאנדַארד  די ָארגַאניזַאציע ווָאס האלט 

  מענטש רעסָאורסעס).  (  Human Resourcesפירונג פון ָארגַאניזַאציע 
  

  ווער האט בַאשעפטיקונג
   

  די בַאשעפטיקונג פון ַארטיסט וועט זיין אין איינער פון צוויי וועגן:
   

 Payroll: די ווענדען ָארגַאניזַאציע מוזן הָאבן ַא פַארלָאזלעך מיטַארבעטער ָארגַאניזַאציע האלט בַאשעפטיקונג א   .1
infrastructure )  ּפיירָאול ינפרַאסטרַאקטשער); קענען צושטעלן ארבעטער־פארגיטיקונג ; צושטעלן צוהאלטן

  ורסעס) סיסטעם אין ּפלַאץ. מענטש רעסאָ (  Human Resourcesבַאדינונגס; און הָאבן ַא 
   

ֿפַאר ווענדען ָארגַאנַאזאציעס ווָאס זענען נישט ביכולת צו הַאלטן  בַאשעפטיקונג איז געהאלטן דורך ַא פארמיטלער:.2
בַאשעפטיקונג און בענעפיץ, ַארטיסטן וועט זיין ָאנגעשטעלט דורך ַא פארמיטלער ָארגַאניזַאציע ווָאס וועט  

  מענטש רעסָאורסעס) בַאדינונגס. ( Human Resourceאון צושטעלן   פַאסילַאטייטן באצאל 
  

CRNY   ווָאס קענען הַאלטן  איז אין ַאקטיוו שמועס מיט ַא ַארבעטער קָאלעקטיוו צו שּפילן ווי ַא פארמיטלער
רגַאנַאזאזיעס  דער פארמיטלער וועט שטיצן אָ .  AEPבַאשעפטיקונג און צושטעלן בענעפיץ ֿפַאר ַא טייל פון ַארטיסטן אין 

ווָאס ווילן דינגען ַארטיסטן ָאבער הָאבן א געוויסע באגרעניצטע קַאּפַאציטעט צו הַאלטן בַאשעפטיקונג און / ָאדער  
  צושטעלן בענעפיץ.  
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  דער צייטפלאן | 4
   

  2022פעברואר  14ַאּפּפליקַאציא גיידליינז באפרייט 
  2022מערץ   25ערשטע סטַאגע ַאּפּפליקַאציא ֿפַאר 

  2022אפריל  11ערשטע סטַאגע קאנידאטן אנגעזאגט 
  2022מאי  20 - אפריל  25צווייטע סטַאגע אינטערוויוען 

  2022יוני   6אויסגעקליבן שותפים אנגעזאגט 
  2022יוני  23אויסגעקליבן שותפים עפנטלעך אנגעזאגט 

  2022יוני   27ַארטיסטן בַאשעפטיקונג הייבט אן 
  2022ס געלט  ארויסגעגעבן יוני די ָארגַאנַאזאציע

  2022דעצעמבער 
  2023יוני 

  2023דעצעמבער 
  2024ַארטיסטן בַאשעפטיקונג ענדס יוני 

   
    



  7                                 קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם
  ּפרָאגרַאם גיידליינז 

  בארעכטיגונג | 5
   

  שוטפעס'דיקין אפליקאציע 
   

. ָאדער דער  ָארגַאניזַאציעס צווישן קינסטלער און   ַא שלָאס ַאּפלַאקאציע דער ַארטיסט באשעפטיקן ּפרָאגרַאם מוז האבן  
קינסטלער(ס) ָאדער די ָארגַאניזַאציע קען ָאנהייבן די שייכות, און ביידע די קינסטלער(ס) און די ָארגַאניזַאציע מוזן זיין  

  געהייסן און הָאבן מסכים צו ַארבעטן צוזַאמען אין דער צייט פון ַאּפלַאַקאציע. 
   

נער ָאדער מער ַארטיסטן. ָארגַאנַאזאציעס קענען ָאנווענדן צו נוצן איין קינסטלער  צוזאמענארבעטן קען ַאריַיננעמען איי
ָאדער קייפל קינסטלער. אין סיטוַאציעס מיט קייפל ַארטיסטן, די ַארטיסטן קענען ַארבעטן צוזאמען ָאדער אין פַארשידענע  

ַארַאט, און ַאזוי ַאלע מיטַארבעט ָארגַאנַאזאציעס און  וועגן. די גאנצע פארגעלייגט מיטַארבעט וועט זיין אפגעשאצט ווי ַא ַאּפ
  קינסטלער וועט זיין פינאמצירט ָאדער גָארניט. מיטַארבעטער וועט ניט זיין אפגעשאצט באזונדער. 

  

  ווער קען אנווענדין 
   

  מוז:  ָארגַאניזַאציעס, AEPצו זיין בארעכטיגט צו צולייגן צו  
   

ציבור צדקה ָאדער ַא ענטיטעט וואס איז שייך צו די רעגירונג ,  ) tax-exempt(ריַיט בַאפ- שטייער  (3) (C)  501זיין ַא  ●
  ציבור צדקה  (3) (C) 501און / ָאדער פינַאנציעל באצאלטע דורך ַא 

  
  הָאבן זייער הויּפט ָארט פון געשעפט אין ניו יארק סטעיט   ●

  
  דינען איינער ָאדער מער פון די פאלגענדע קהילות:  ●

  יגענָאוס און / ָאדער מענטשן פון קָאלירשווַארץ, ינד ○
  אימיגראנטן  ○
○ LGBTQIAP) +  ,לעסביַאן, האמאסעקסועל, ביסעקסוַאל, טרַאנסגענדער, קוועער / ֿפראגן, אינטערסעקס

  ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאטיק, ּפַאנסעקסוַאל +)
  טויב / פַארקריּפלט  ○
  פארוויקלט  - קרימינַאל לעגַאל סיסטעם ○
  ביי ָאדער אונטער די ָארעמקיַיט שורה (נידעריק הַאכנָאסע) ○
  דָארפיש  ○

   
  מוז זיין:   קינסטלער , AEPצו זיין בארעכטיגט צו צולייגן צו  

   
  ערשטיק איינוואוינער פון ניו יארק סטעיט  ●
  פַאבריקַאנט ַא קינסטלער, קולטור טרעגער, ָאדער קולטור   ●
  Tides or Creativesניט ַאן ארביאער פון ָאדער שיַיכות (למשל, ַא בַאלדיק משּפחה מיטגליד) צו ַאן ארביטער פון  ●

Rebuild New York .  
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, ַארטיס ווָאס זענען אונטער ָאדער ַארבעטלָאז און / ָאדער ווָאס זענען שווַארץ, ינדיגענָאוס, מענטשן פון קָאליר, אימַאגרַאנץ
LGBTQIAP ) +  ,לעסביַאן, האמאסעקסועל, בייסעקשוַאל, טרַאנסגענדער, קוויר / קוועסטשַאנינג, אינטערסעקס

פארוויקלט, לעבעדיק  - ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאנטיש, ּפַאנסעקסוַאל +), טויב / פַארקריּפלט, אין די קרימינַאל לעגַאל סיסטעם
  ָאדער לעבעדיק אין דָארפיש געביטן זענען געמוטיקט צו ָאנווענדן.   ביי ָאדער אונטער די ָארעמקיַיט שורה, און /

  דעֿפיניציעס 

איז עמעצער וואס קעסיידער פַארקנַאסט אין קינסט   ('קינסטלער') מַאכער  -טרעגער, ָאדער קולטור- קינסטלער, קולטור ַאן  
ָאדער טיילן מיט אנדערע; איבערגעבן    פיר צו: אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו איבערגעבן רייך צו-ָאדער קולטור 

ָארגַאניזירן  -טראדיציאנעלן וויסן און קולטור ּפרַאקטיסיז; פָארשלָאגן קולטור רעסורסן צו זייער קהילות; און / ָאדער צוזאמען
יר און  שַאֿפן אין קהילות צו געזעלשַאפטלעך השפעה. ַארטיסטן שטרעבן צו אונטערהַאלטן זיך דורך זייער פ-און צוזאמען

הַאלטן ַא היסכיַיוועס צו פָארזעצן זייער פיר. ַארטיס קענען ַארבעטן ביי זיך אדער צוזאמען, ָאדער ווי מחנחים אין זייער פעלד
  פון פיר.  

פה טרַאדישַאנז,  - כולל: מעלָאכע, טַאנצן, ּפלַאן, פילם, ליטעראטור, מעדיע ארטס, מוזיק, בעל ַארטיסטיק און קולטור פיר 
ל ּפיירונג, טעַאטער, ּפערפָארמַאנסע קונסט, טרַאדיציָאנעל ארטס, וויזועל ארטס און פארשידענע קונטסען צוזאמעןסאציא 

 )interdisciplinary arts .( ֿפַאר ַא פרטיסדיקן בַאשריַיבונג פון יעדער דיסציּפלין, ביטע זען דיFAQ's .  

זענען ניט פאר ּפרַאפַאט ָארגַאניזַאציעס, רעגירונג ענטיטיז ָאדער פינַאנציעל באצאלטע    באזירט ָארגַאניזַאציעס - קהילה
באזירט  -ָארגַאניזַאציעס ווָאס ַארבעט אויף ַא היגע מדרגה צו ֿפַארבעסערן לעבן ֿפַאר איינוווינערס פון זייער קהילות. קהילה 

און קולטור סעקטָאר ָאדער אין אן אנדער קהל   Artsרבעט אין די ָארגַאניזַאציעס קענען קאנצענטרירן זייער מיסיע ָאדער אַ 
  ַאנטוויקלונג סעקטָאר (געזונט, בילדונג, סוויווע, אאז"וו) בשעת ארבעטן צו ַא זעאונג פון קהילות פון יוישער און פעסטיקייט. 

  CRNY'sבער, ֿפַאר די צילן פון די איז דעפינירט אין ּכמעט ַא טוץ פַארשידענע וועגן אין ניו יארק סטעיט; אָ  דָארפיש 
פַאנדינגען, 'דָארפיש קהילות' זענען די ַארויס פון מעטרָאּפָאליטַאן און מיקרָאּפָאליטַאן געביטן מיט ַא בַאפעלקערונג פון

  ָאדער ווייניקערע רעזידַאנץ. 10,000

  באגרענעצונג 

  עטלעכע ַאּפלַאקייציעס  
רטיסט בַאשעפטיקונג  צו דער◌ איין ַאּפלַאקאציען נען ָאנטייל נעמען בלויז ווי טייל פון  ַארטיסטן און ָארגַאניזַאציעס קע  ַ

. ַארטיס קענען נישט זוכן צו זיין ָאנגעשטעלט דורך קייפל ָארגַאניזַאציעס; ָארגַאניזַאציעס קענען נישט פָארלייגןּפרָאגרַאם 
    קייפל פארלייגן מיט פַארשידענע ַארטיסטן ָאדער שוטפעס'ן.

גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס ּפרָאגרַאם און ַארטיסט   דערלויבט צו צולייגן צו ביידע די  נישטקינסטלער זענען 
ּפרָאגרַאם איז בעסטער CRNY. מיר מוטיקן ַאלע ּפָאטענציעל ַאּפליקַאנץ צו בַאטרַאכטן ווָאס בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם 

  . באדערפענישן איידער פָארלייגן ַא ַאּפלַאקאציע.ּפַאסיק ֿפַאר זייער  

  פינַאנציעל צושטעלערשאפט.  
ָאנווענדן ווי די ערשטיק ָארגַאניזַאציע, ָאבער קען קען נישט ָארגַאניזַאציע   )(3) (C  501-ָאדער אנדערע ניט) LLCַאן ל.ל.ק. (

)c(  501ציבור צדקה ָאדער ווי ַא שוטעף אויף ַא ַאּפלַאקאציע (3) (c) 501ָאנווענדן מיט ַא פינַאנציעל ּפַאטרָאן ווָאס איז ַא  



  9   קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם
  ּפרָאגרַאם גיידליינז 

ַאציע אוןָארגַאניזַאציע מוזן זיין די ערשטיק ָארגַאניז (3) (c) 501) ָארגַאניזַאציע. ָאדער דער פינַאנציעל ּפַאטרָאן ָאדער די 3( 
  שענקען.  AEPוועט בַאקומען ַאלע געלט ֿפַארבונדן מיט די  

אויב די ָארגַאניזַאציע איז פינַאנציעל באצאלטע דורך בלויזָארגַאניזַאציע  )C) (3)  501-רבעטן מיט ַא ניטא קינסטלער קען אַ 
  ציבור צדקה.   (3) (c)  501ַא 

ָארגַאניזַאציע ווָאס וועט )C) (3) 501בארעכטיגט צו ָאנווענדן ָאן ַא   נישטבאצאלטע יחיד קינסטלער איז -א פינַאנציעל 
  ָאנשטעלן זיי.  

  אינטעלעקטוַאל פַארמָאג רעכט 
ָארגַאניזַאציעס וועלן נישט הָאבן ָאדער בַאקומען קיין אינטעלעקטוַאל פַארמָאג רעכט צו ווערק באשאפן דורך די קינסטלער 

  אין דער צייט ווָאס די קינסטלער ַארבעט ביי זיך פון (כָאטש ָאנגעשטעלט דורך) זייער שותפים.
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  ַאּפּפליקַאטיָאנס ווָאס טרעפן די פאלגענדע קרייטיריַא וועט זיין פריָאר: 
  

  שטַארקייט און ָארנטלעכקיַיט פון די פארגעלייגט מיטַארבעט  ●
o   איז די פארגעלייגט ווערק צוזַאמען פאנאנדערגעוויקלט און / ָאדער צוזאמעגעמאכט דורך די קינסטלער און די

  ַאציע?  ָארגַאניז
o   צי די ֿפָארגעלייגטע ווערק שטימט זיך סַײ מיט דער שליחות ֿפון דער ָארגַאניזַאציע, סַײ מיט די קינסטלערישע

  ּפרַאקטיק?  
o   איז עס ַא קלאר פרטיסדיקע ּפלַאן ָאדער צייט געגעבן ֿפַאר די קינסטלער(ס) צו נָאכגיין זייער פערזענלעכע קינסט

  ט ַארבעט? פיר ַארויס פון די פארגעלייג
o   איז די פארגעלייגט ַארבעט איז געטאן מיט די קהל און / ָאדער געטריבן דורך די קהל באדערפענישן און

  געלעגענהייטן? 
o ?קענען די שותפים דעפינירן הצלחה און סַאסטיינַאביליטי פון די שוטפעס  

  
  ווַאלועס   CRNYאויסגלייכן פון די פארגעלייגט מיטַארבעט מיט   ●

o  אויסניצענדיק? -איז די פארגעלייגט מיטַארבעט מיט יושער און ניט  
o  צי די פארגעלייגט מיטַארבעט ברייגנט די וויסן און פראקטיקייט פון קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור

  שאפער צו זיין חאשוב ביי אנדערע? 
o  ָארגַאניזַאציע און די קינסטלער פַארטרַאכטנ זיך די אידענטיטעט און קולטור ּפירונג פון די  צי די פירער פון דער

  קהילה ָאדער קהילות זיי שטיצן?  
o   צי הָאט די ָארגַאניזַאציע די נויטיק געבוי צו דינען זייער קהילות געזונט (למשל, שּפרַאך און קולטור

  קַאמּפַאטענקייט, א צוטריטלעך פלאץ)?
  

  פיייקייט פון דער ָארגַאניזַאציע צו שטיצן קינסטלער ●
o צענטערעד פיראונג?-בַאוויַיזן די ָארגַאניזַאציע ַא שטַארק היסכיַיוועס צו ָאנגעשטעלטער  
o  ?פארשטייט די ָארגַאניזַאציע ווי צו שטיצן קינסטלער  
o די ָארגַאניזַאציע ָאדער זיַין פראגראמן   צי הָאט די ָארגַאניזַאציע ַא געשיכטע פון מיטַארבעט מיט קינסטלער? זענען

  געפירט? -קינסטלער
  

  ּפרַאל אויף די פינַאנציעל קַאּפַאציטעט פון די ָארגַאניזַאציע  ●
o ?איז די קרַאנט פינַאנציעל נויט און קַאּפַאציטעט פון דער ָארגַאניזַאציע קלאר געזאגט  
o  טוישן די טריַיעקטָאריע פון דער ָארגַאניזַאציע?   קען די ָארגַאניזַאציע ַארטיקולירן ווי די באשיצונג וועט  

  
  צו ַא גלייך פַארשּפרייטונג פון געלט, די לעצט סעלעקציע וועט זיין געוואגט צו פארזיכערן:  CRNYלויט די היסכיַיוועס פון 

   
ַארטרעטונג פון  געאגראפיש פַארשּפרייטונג ַאריבער די צען געגנטן פון ניו יארק סטעיט, ַאריַינגערעכנט היּפש פ ●

  דָארפיש קהילות
  א קייט פון גרויסקייט פון ָארגַאנַאזאציעס  ●
  א קייט פון קינסט דיסַאּפלינען און צוגאנגען צו מיטַארבעט   ●
    א מישן פון שוטפעס'ן ווָאס ַאריַינציען קייפל ַארטיסטן און שוטפעס'ן ווָאס ַאריַינציען איין קינסטלער  ●

    

www.creativesrebuildny.org/#answer-5
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  איבערבליק ּפרָאצעס | 7
   

  די ַאּפלַאקאציע ָאּפשַאצונג ּפרָאצעס וועט ּפַאסירן אין צוויי סטַאגעס: 
   

  סטַאגע איין: ַאּפליקַאציע איבערבליק 
  

ַארטיסטן און ָארגַאנַאזאציע    - סטַאגע איין ַאּפלַאקאציעס וועט זיין אפגעשאצט דורך ענדליכע פונדרויסנדיק איַינקוקערס 
רפַארונג אין זייער גיַאגרַאפישע מקומות און ווָאס טיילן א נאענטשאפטקייט מיט  ּפרָאפעסיָאנעלן ווָאס הָאבן טיף דע 

ארבעטרס און די פונדרויסנדיק איבערקוקרס וועט ָאּפשַאצן    CRNY 2022אפריל   8און  2022מערץ   28ַאּפליקַאנטס. צווישן 
 2022, 11טן צו סטַאגע צוויי. אויף אפריל די ַאּפלַאקאציעס און רעקַאמענדירן וועגן וועלכע שוטפעס'ן וועט זיין פארבע

CRNY    .וועט געבנ צו וויסן די לעצטע קאנידאטן (פינַאליסטן) צו שטיַיגן צו סטַאגע צוויי  
   

  סטַאגע צוויי: אינטערוויון  
  

  25טערוויו צווישן ַארטיסטן און פארשטייערס פון יעדער פינַאליסט ָארגַאניזַאציע וועט זיין פארבעטן צו ּפלַאן ַאן ָאנליין אינ
ארבעטר ֿפַאר יעדער   CRNY. צוויי פונדרויסנדיק אפשאצערס וועט זיין פָארשטעלן מיט איין 2022, 20און מאי  2022אפריל 

ווָאס שטימט מיט די  ) rubricדַאקיומענטַאד לויט ַא רובריק (  - פון די אינטערוויוז. בַאמערקונגען פון די אינטערוויוז 
וועט מיטטיילן די לעצט שענקען החלטות. ַאלע פונדרויסנדיק אפשאצערס וועט טרעפן צו    -ַא סעלעקציע קרייטירי

וועט נעמען די רעקַאמַאנדיישַאנז און מַאכן די לעצטע    CRNY. CRNYדיסקוטירן און מַאכן לעצטע רעקַאמענדירן צו די 
עס און ָארגַאנַאזאציע בַאלַאנס ַאריבער ניו יארק  ווַאלו  CRNYהחלטות, פארזיכערן ַאז די לעצט פַארשּפרייטונג שטימט מיט  

  סטעיט.  
  

. מיר דערווַארטן ַאז בַאשעפטיקונג ֿפַאר די  2022, 6מוועט לאזן צו וועסן די לעצטע קאנידאטן פון ַאלע החלטות ביז יוני 
  .2022יוני  27ַארטיסטן וועט ָאנהייבן ניט שּפעטער ווי 
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  ווי צו ווענדין  | 8
  ניו יארק צייט. 23:59ביי  2022מערץ  25יעדער ַאּפלַאקאציע מוזן זיין דערלאנגט דיגיטַאללי ביז 

באשאפן ַא פָארשלָאג ֿפַאר-ווען די קינסטלער און די ָארגַאנַאזאציע הָאבן מסכים צו ַארבעטן צוזַאמען און צוזאמען
:  CRNYציע צו מיטַארבעט, ַאלע צדדים קענען פָארלייגן זייער אינֿפָארמאַ 

https://creativesrebuildny.submittable.com     

ַא קינסטלער ָאדער ַאן ָארגַאנַאזאציע פארשטייער קען אנפאנגן ַא ַאּפלַאקאציע. דער מענטש ווָאס הייבט די ַאּפלַאקאציען
  וי דער ערשטיק ַאּפליקַאנט. דער ערשטיק ַאּפליקַאנט איז פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר: וועט זיין באשטימט ו

  ַאריַילייגן זייער אייגענע אינֿפָארמַאציע,   •
  צוזאמעקלייבן אינֿפָארמַאציע פון ַאלע מיטַארבעטער אויף די ַאּפלַאקאציע,   •
  בַאשטעטיקן ַאז ַאלע מיטַארבעטער הָאבן דערלאנגט זייער אינֿפָארמַאציע, און •
  פָארלייגן די לעטצ ַאּפלַאקאציע.   •

יקייט צו לייגן ַארטיסטן און ָארגַאנַאזאציע  ווען דער ערשטיק ַאּפליקַאנט הייבט אן ַא ַאּפלַאקאציע, זיי וועלן הָאבן די פיי 
מיטַארבעטער. איין ָארגַאניזַאציע מוזן זיין באשטימט אלץ די ערשטיק ָארגַאניזַאציע; דָאס איז די ָארגַאניזַאציע ווָאס וועט  

ּפלַאקאציע וועטיעדער קינסטלער און ָארגַאנַאזאציע מיטַארבעטער צוגעגעבן צו די אַ .  CRNYבַאקומען געלט דירעקט פון 
  בַאקומען ַא פָארעם צו ּפלָאמבירן און פָארלייגן ֿפַאר די שוטפעס'דיקן ַאּפלַאקאציע.  

די ַאּפלַאקיישַאן פארלאנגט יקערדיק אינֿפָארמַאציע וועגן יעדער איינטעלנעמען קינסטלער און ָארגַאניזַאציע, און דערנָאך  
די פארגעלייגט מיטַארבעט. דער ערשטיק ַאּפליקַאנט וועט זיין פַארַאנטווָארטלעךפרעגט דריי קורץ דערציילונג ֿפראגן וועגן 

באשאפן מיט און מסכים אויף ַאלע מיטַארבעטער איידער די  -ֿפַאר די דערציילונג ֿפראגן. די ענטֿפערס זָאל זיין צוזאמען
  ַאּפלַאקאציע איז דערלאנגט דורך די ערשטיק ַאּפליקַאנט. 

https://creativesrebuildny.submittable.com
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  ַאציא הילףַאּפּליק | 9
  הילף טיש

CRNY    האט געגרינדעט ַא הילף טיש (דעסק) ווָאס וועט זיין בארעכטיגט איבער די גאנצע ַאּפלַאקאציע ּפרָאצעס. צו
  הילף דעסק וועט צושטעלן טעכניש שטיצן ֿפַאר ַאּפליקַאנץ ווָאס:  CRNYפַארזיכערן זָארג איבער די ַאּפלַאקאציע ּפרָאצעס, 

  FAQנָאך ֿפראגן וועגן בארעכטיגונג ֿפַאר יעדער ּפרָאגרַאם ווָאס זענען געענדפערט אין די גיידליינז און הָאבן  ●
  זיי זענען נישט זיכער פון ווָאס ּפרָאגרַאם צו ווענדען  ●
  ַינגערעכנט: איר קענען נישט ָאנווענדן ָאנליין און דַארֿפן עמעצער צו צולייגן ֿפַאר זייער ביכַאף ֿפַאר קיין סיבה, ַארי ●

  פי -באגרעניצטע צוטריט צו ברָאדבַאנד ָאדער ווי ○
  די נויטיק צו פָארלייגן זייער ַאּפלַאקיישַאן אין ַא אנדערע שּפרַאך ווי ענגליש ָאדער שּפַאניש ○
  א פארקריפלונג וואד האלט זיי אפ פון די ַאּפלַאקיישַאן  ○
  אנדערע צושטאנדן ○

(הילף 3863-929-855ָאדער רופן   HelpDesk@creativesrebuildny.org  צו ריידן מיט די הילף דעסק, בליצּפָאסט
ניו יארק צייט). די הילף דעסק האט איבער זעצערס צו ַארוישעלפן   16:00צו  10:00פרייטאג פון  -בנימצא מאנטיק

  ון ַאּפליקַאנץ ווָאס לערנען די ענגליש שּפרַאך. ַאּפליקַאנץ ווָאס קען ניט רעדן ענגליש ָאדער שּפַאניש, א

  אינֿפָארמַאציע צונויפקימען

CRNY  ) ארבעט מיט די ניו יארק סטעיט קָאונסיל ֿפַאר די ארטסNYSCA ( און עטלעכע פון זיַיןStatewide Community  
Regrant  ַּפליקַאנץ צו לערנען מער וועגן אונדזער  פלעצער צו האלטן ָאנליין אינֿפָארמַאציע סעשַאנז ֿפַאר ּפָאטענציעל א

שטיצן. מוועט צולייגן מער דַאטומס און די ASLפראגראמען. ַאלע געשעענישן וועט צושטעלן אין פארשידענע שפראכן און  
ֿפַאר די מערסט דערהיַינטיקט ּפלַאן און   ebuildny.org/applywww.creativesrכן בַאזוזענען אונטערטעניק צו טוישן.  
  רעגיסטרַאציע אינסטרוקציע.  

  הָאסט   טָאג
  Long Island Arts Alliance -אין די פרי 9:00ביַי  15דינסטיק פעברואר 

  Friends of Ganondagan - 12:00ביַי    17דאנערשטאג פעברואר 
  CNY Arts -כט ביי נא  7:00ביַי  22דינסטיק פעברואר 

  The Arts Council of the Southern Finger Lakes  -ביי נאכט   7:00פעברואר,  24דאנערשטאג, 
  Supporting Disability Artistry with Kevin -   Gotkinביי נאכט   7:00ביַי  1דינסטיק מערץ  
    New York State Council on the Arts - 12:00טן מערץ, 3דאנערשטאג, 

  North Country Arts Council - 12:00מערץ,  10שטאג, דאנער
  Arts Services Inc., Tri-County Arts Council, Seneca Nation of Indians - 12:00מערץ,  15דינסטיק, 

    New York State Council on the Arts - 12:00טן מערץ, 17דאנערשטיק, 

mailto:HelpDesk@creativesrebuildny.org
http://www.creativesrebuildny.org/apply
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שענקען ּפעריָאד, שענקען געלט, און  | 10
  שטענדיק ַאקטיוויטעטן

   

  צָאלונג פון געלט 
  

ַארטיס וועט זיין בַאצָאלט אויף די ּפיירָאול ּפלַאן (למשל, יעדער צןןי וואכן, יעדער צווי  כוידעש) פון דער   ●
  ָארגַאניזַאציע ווָאס האלט זייער בַאשעפטיקונג (ָאדער די שותף ָארגַאניזַאציע ָאדער די פארמיטלער). 

ָארגַאניזַאציעס קענען צולייגן צוזַאמען, ָאבער איינער מוזן זיין באשטימט ווי די ערשטיק ָארגַאניזַאציע; דָאס  קייפל   ●
  tax-exemptדי ערשטיק ָארגַאניזַאציע מוזן זיין ַא  . CRNYאיז די ָארגַאניזַאציע ווָאס וועט בַאקומען ַאלע געלט פון 

501 (c) (3)   וואס איז שייך צו די רעגירונג, מיט זיַין הויּפט ָארט פון געשעפט אין ניו  ציבור צדקה ָאדער א ענטיטעט
  יארק שטַאט. 

● CRNY    וועט אויסצָאלן געלט צו די ערשטיק ָארגַאניזַאציע אין פיר חלקים: ָאנהייב פון די מיטַארבעט און דערנָאך
  יעדער זעקס חדשים, ביז די ענד פון די שענקען ציַיט. 

ָארטן, איידער די דריט אויסצָאל פון געלט, איינטיילנעמער אין די  ּפרָאיעקט וועלן טרעפן מיט אין ּפלַאץ פון רעּפ ●
CRNY    און / ָאדער רעגיָאנַאל קינסטלער פארבינד צו דיסקוטירן די ווּוקס און שווערעקייטן פון די מיטַארבעט. די

צו שטיצן קינסטלער, ָארגַאנַאזאציעס  בדעה  צוזאמענטרעפן וועט בַאשטעטיקן די ּפרָאגרַאם פאדערונג און זענען
  און די עווָאלוציע פון די שוטפעס.

אויב די ערשטיק ָארגַאניזַאציע ָאדער קיין קינסטלער דַארף ענדיקן זייער ָאנטייל אין דעם ּפרָאגרַאם (צוליב ַא   ●
טַארבעט ָאדער קיין אנדערע  ענדערונג אין ערשטיק וווינָארט, פערזענלעכע סיטוַאציע, ַאן  שטערונג אין דער מי 

וועט צוגַאנג די סיטוַאָטציע ֿפון ַא זָארג בליק, ארבעטן מיט די    CRNY. CRNYסיבה), זיי מוזן מיד פלינק 
  ָארגַאניזַאציע און ַארטיסט צו געֿפינען ַאן יושערדיקע און אןיפריכטן וועג פָארויס.

   

  אנדערע ַאקטיוויטעטן 
  

● CRNY  ָארגַאנַאזאציעס און ַארטיסטן אין   וועט מיטַארבעטן מיט דיAEP   צו ּפלַאן צוזאמען קַאּפַאציטעט און נעץ
  בויען געלעגענהייט ווָאס  ריידן צו זייער באדערפענישן און זענען געבויט אף ידיעות פון די קהילות זיי דינען. 

● CRNY  גען השתדלות אין די וויַיטער  ענדערונ -וועט דורכפירן ַא קייט פון פָארשונג, רעקאמענגירן און דערציילונג
צענטערעד דערציילונג השתדלות. ַארטיסטן  -צוויי יָאר, מיט ַא שטַארק היסכיַיוועס צו אפשאצונג און קינסטלער 

און ָארגַאנַאזאציעס אויסגעקליבן ֿפַאר די ַארטיסט בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם וועט בַאקומען די ָאּפציע צו ָאנטייל  
רשונג און רעקאמענגירן ַארבעט. די ווָאס קליַיבן צו ָאנטייל נעמען וועט זיין באצאלט אין  פאָ  CRNYנעמען אין 

  אויף די געלט באקומען דורך די ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם.   cצוגא 
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דַאטַא זיכערקייט און קַאנפַאדענשיַאלַאטי  | 11
  סודות'דיקייט  /

CRNY    ָאנהַאלטן זיכערהייט מיטלען געמאכט צו פארזיכערן די קַאנפַאדענשיַאלַאטי / סודות'דיקייט פון  וועט פַארלייגן און
ַאּפליקַאנט אינֿפָארמַאציע און צו פַארמיַידן מענטשן אן רשות זען דאס, צעשטערונג, ָאנווער ָאדער ָאלטערניישַאן פון ַאזַא  

האט ַא פַארשיידנקיַיט פון זיכערהייט ֿפעִיקייטן און ווָאס  , CRNYמעס פון די ַאּפלַאקיישַאן ּפלַאטפָאר ,   Submittableדַאטן. 
  .  / https://www.submittable.com/security   קענען זיין געֿפונען דָא:

ָארמַאציע דערלאנגט ווי ַא טייל פון דער ַאּפלַאקיישַאן ּפרָאצעס ֿפַאר ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם וועט זיין  אינֿפ
פָארשונג   CRNYאיינגיטיילט בלויז מיט רעצענזיע מענטשן ווָאס העלֿפן מיט די סעלעקציע ּפרָאצעס, און מיט שותפים אין 

עמען די נעמען פון די ענטפערן, און ַאּפליקַאנץ וועט נישט זיין פערזענליך  און רעקאמענדירן ַארבעט. מ'וועט אראפנ
  באוואסט דורך די פָארשונג ַארבעט, סיַידן נָאך צושטימען איז געזוכט.  

).  2024איניציאטיוו (דעצעמבער  קריאטיווס ריבילד ניו יארק  די דַאטן פון ַאּפליקַאנץ וועט זיין געהאלטן ביז דעם סוף פון די 
  ָאך דַאקיומענטיישַאן איז בנימצא אויף בעטן. נ

    

https://www.submittable.com/security
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   ניו יארק סטעיט קינסטלער איבערבליק | 12
  

נָאך פָארלייגן ַא ַאּפלַאקיישַאן, ַארטיסטן ווענין צו דער קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם וועט זיין פארבעטן צו ָאנטייל  
ֿפראגן, ַאלע ַאּפשַאנַאל, ווָאס פרעגן וועגן קינסט פיר, פינַאנציעל צושטאנדן,   נעמען אין ַא איבערבליק ווָאס האט דרייסיק

     וווילזיַין, ּפַאנדעמיק דערפַארונג און אויסבליק וועגן ּפָאליטיק און ַאדווָאקַאט ענינים.
  

צושטאנדן און יאיבערלענעונג פון קינסטלער,  זוכט צו שַאֿפן ַא ּפָארטרעט פון די באדערפענישן,   קריאטיווס ריבילד ניו יארק 
קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ַאריבער ניו יארק שטייט. מיר וועלן נוצן דעם ּפָארטרעט צו ָאנפירן רעקאמענדירן און  

  דערציילונג ענדערַאנס ַארבעט שיַיכות צו שטיצן די באדערפענישן פון יחיד קינסטלער, און צו אפשאצן צי די געלט
  פראגראמן העלּפט צו טרעפן די באדערפענישן אין א יסוד'יסדיקע אדער אומבייטען וועג.   CRNYצוגעשטעלט דורך 

  
געלט, און ַאלע ענטפערן וועט    CRNYּפרַאל אויף דיין נעגליכקייט צו בַאקומען   נישטדיין ָאנטייל אין דעם איבערבליק וועט 

אויב איר קליַיבן צו ּפלָאמבירן די איבערבליק, די אינֿפָארמַאציע איר צושטעלן   .זיין שטרענג קַאנפַאדענטשַאל / סודיתדיק. 
  וועט ביישטייערן צו ַא פרטיסדיקע פארשטאנד פון ווי ניו יארק סטעיט קינסטלער לעבן היַינט.  
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  ַאּפּפליקַאציע ֿפראגן | 13
   

  ַאּפלַאקאציע   1סטַאגע 
   

  הקדמה
   

דזשָאינט ַאּפּפליקַאטיָאן ֿפַאר די ַארטיסט בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם! מיר זענען ַאזוי צופרידן ַאז איר  ברוכים הבאים צו די  
  זענט דָא. 

די ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם גיט בַאשעפטיקונג ֿפַאר קינסטלער, קולטור טרעגערס ָאדער קולטור שאפער  
ציבור צדקה, ַאריַינגערעכנט   (3) (c) 501אזירט ָארגַאנַאזאציעס [ב-(ַארטיסטן) צו ַארבעטן אין מיטַארבעט מיט קהל

פובליק צדקה, ָאדער רעגירונג ענטיטיס] ֿפַאר צוויי יָאר. ַארטיסן און   (3) (c) 501פינַאנציעל שטיצר ווָאס זענען  
רמַאציע וועגן די ַארטיסט  ָארגַאנַאזיאציעס צולייגן צוזַאמען, ארויסזאגען ווי זיי ארבעטן צוזאמען. ֿפַאר מער אינֿפאָ 

www.creativesrebuildny.org/apply/artist-ביי  FAQעמּפלוימענט ּפרָאגרַאם, ביטע זען די גיידליינז און 
mploymente .  

  ווי צו ווענדין 
ן אויסקלייבן ַא ערשטיק ַאּפליקַאנט; דער ַאּפליקַאנט קען זיין ַא קינסטלער ָאדער איינער פון  די פארגעלייגט מיטַארבעט מוז

די ערשטיק  מיטַארבעט ָארגַאניזַאציע. דער ערשטיק ַאּפליקַאנט איז פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר זען אז ַאלע  מיטַארבעטן  
לַאקיאציע פארמען. דער ערשטיק ַאּפליקַאנט איז אויך  ַארטיסן און ָארגַאנַאזאציעס פַארענדיקן זייער יחיד ַאּפ 

ץ  פַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ַאריַין די ענטפערן צו די ֿפראגן וועגן די פארגעלייגט מיטַארבעט און מוזן בַאוויַיזן ַאז ַאלע ַאּפליקַאנ
  הָאבן איבערגעגאגען און מסכים צו די ענטפערן. 

אינֿפָארמַאציע וועגן יעדער איינטעלנעמען קינסטלער און ָארגַאניזַאציע, און דערנָאך    די ַאּפלַאקאציען פארלאנגט עיקערדיק
  פרעגט דריי קורץ דערציילונג ֿפראגן וועגן די פארגעלייגט מיטַארבעט. די ַאּפלַאקאציע שריט זיינען אזוי:  

  ציע : בַאשטעטיקן די בארעכטיגונג פון ַאלע ַארטיס און די ערשטיק ָארגַאניזאַ 1שריט  •

  : ווער איז דער ערשטיק ַאּפליקַאנט? 2שריט  •

  : ֿפראגן ֿפַאר ַארטיס 3שריט  •

  : ֿפראגן ֿפַאר ָארגַאנַאזאציעס 4שריט  •

  : ֿפראגן ֿפַאר ַארטיסט און ָארגַאניזַאציעס צוזַאמען: פארגעלייגט מיטַארבעט 5שריט  •

  : פָארלייגן! 6שריט  •

CRNY  יטלעך און ּפשוט ווי מעגלעך. אויב איר דַארֿפן הילף, ביטע רופן אונדזער  פרוווט צו מַאכן דעם ַאּפלַאקאציע ווי צוטר
ניו אירק צייט) ָאדער בליצּפָאסט   16:00צו   10:00פרייטאג פון -(הילף בנימצא מאנטיק 855-929-3863הילף דעסק ביַי  

ildny.orgHelpDesk@creativesrebu  .  

  

  : בַאשטעטיקן די בארעכטיגונג פון ַאלע מיטארבעטן ַארטיסטן און ערשטיק ָארגַאניזַאציע 1שריט 

  ביטע בַאשטעטיקן ַאז ַאלע ַארטיסטן וואס ָאנווענדן ֿפַאר די ּפרָאגרַאם זענען:  ●

http://www.creativesrebuildny.org/apply/artist-%D7%91%D7%99%D7%99
mailto:.HelpDesk@creativesrebuildny.org
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  ניו יארק סטעיט איינוואוינער ○
  2022יאנואר  1ווי פון   18איבער די עלטער פון  ○
  ַא קינסטלער, קולטור טרעגער, ָאדער קולטור שאפער ○

  יטע בַאשטעטיקן אז די ערשטיק ָארגַאניזַאציע ָאנווענדן ֿפַאר די ּפרָאגרַאם איז: ב ●
ציבור    (3) (c)  501ציבור צדקה, ַאריַינגערעכנט פינַאנציעל סּפָאנסָארס ווָאס זענען   (3) (c)  501א  ○

  צדקה, ָאדער ַא ענטיטעט וואס איז שייך צו די רעגירונג. 
  הָאבן זייער הויּפט ָארט פון געשעפט אין ניו יארק סטעיט  ○
באדינט ביי מינדסטער איינער פון די פאלגענדע קהילות: שווארצע, אינדידזשַאנַאס, מענטשן פון   ○

קסוַאל, ביסעקסוַאל, טרַאנסגענדער, קוועער /  לעסביַאן, האמאסע+ (LQBTQIAPקָאלירן, אימיגרַאנט, 
ֿפראגן, ינטערסעקס, ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאטיק, ּפַאנסעקסוַאל +), טויב / פַארקריּפלט, נידעריק  

  הַאכנָאסע , ָאדער דָארפיש. 

חה מיטגליד)  יז ווער עס איז אין דעם ַאּפלַאקאציע ַא מיטגליד ָאדער שייך צו ַא מיטגליד (למשל, ַא בַאלדיק משּפא ●
  [קלייב אויס איינס] ? קריאטיווס ריבילד ניו יארק or (Tides)טיידס פון  

  יָא (ניט בארעכטיגט)   ○
     ניט (בארעכטיגט) ○

יר וויסן ַאז דורך ווענדען ֿפַאר די ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם, ַאלע די ַארטיסטן אויף דעם ַאּפלַאקאציע  מ ●
דערלויבט צו צולייגן צו די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס ּפרָאגרַאם, און ַאז דָאס איז די    נישטזענען 

נט ּפרָאגרַאם ווָאס ַאלע ַארטיסטס און ָארגַאנַאזאציעסס מיט די  ַאּפּליקַאציע צו די ַארטיסט עמּפלוימע איינצער 
  נָאמען דָא געבען אריין.  

  [מוזן טשעקן דעם קעסטל צו פָארזעצן] יא  ○

  

  : ווער איז דער ערשטיק ַאּפליקַאנט?2שריט 

  זענט איר (דער ערשטיק ַאּפליקַאנט) ָאנווענדן ווי ַא קינסטלער ָאדער ַאן ָארגַאניזַאציע?

  סטלערקינ ●
  ארגאניזאציע  ●

  

  : ֿפראגן ֿפַאר ַארטיסטן 3טרעטן 

  די פאלגענדע אינֿפָארמַאציע וועט זיין פארלאנגט פון יעדער קינסטלער ווָאס באטייליקט אין די מיטַארבעט.  

  עיקערדיק אינֿפָארמַאציע 

  לעגַאל לעצטע נָאמען  ●
  לעגַאל ערשטער נָאמען   ●
  ציבור / בילכער / אמת נָאמען  ●
  בליצפאסט  ●
  טעלעפָאן נומער ●
  ּפרָאנָאונס  ●

  
  גיַאגרַאפישע אינֿפָארמַאציע 



  19                                 קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם
  ּפרָאגרַאם גיידליינז 

  גַאס ַאדרעס ָאדער אינטערסעקשַאן  ●
  שטאט   ●
  זיפ קָאד   ●
[בַאמערקונג ַאז די סיטי פון ניו יארק איז געמאכט פון פינף בערָאוז און יעדער בערָאו איז ַא ַאנדערע  קָאונטי   ●

[ברוקלין איז קינגס קָאונטי, די ברָאנקס איז ברָאנקס קָאונטי, מַאנהַאטטַאן איז ניו  קָאונטי פון ניו יארק סטעיט. 
  יארק קָאונטי, סטַאטען אינזל איז ריטשמָאנד קָאונטי, און קווינס איז קווינס קָאונטי.] 

  [וועל אויס איינס]  געגנט  ●
  קאפיטאל געגענט   ○
  צענטראל ניו יארק   ○
  פינגער לַאקעס   ○
  לאנג איילאנד   ○
  הודסָאן  -מיד  ○
  מָאהַאק ווַאלי   ○
  ניו יארק סיטי   ○
  נורט קונטרי   ○
  סוט טייער   ○
  מערב ניו יארק   ○

  [קלייב אויס איינס]  ווי ווָאלט איר בַאשריַיבן די קהילה אין ווָאס איר לעבט?   ●
  שטָאטיש   ○
  סובורבַאן   ○
  דָארפיש   ○
  טרייבַאל   ○

  
  ַארטיסטיק פיר 

CRNY    ברייט קייט פון קינסט דיסַאּפילנן און ַארבעט סטיילז.פרוווט צו בַאלַאנסירן שטיצן אין ַא  

ביטע ריי ַארויף צו דריי דיסַאּפלַאנז ווָאס בעסטער פַארטרַאכטן דיין פיר ווי ַא קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער   ●
  ] FAQ[פרטיסדיקע בַאשריַיבונג פון יעדער קענען זיין געֿפונען אין קולטור פַאבריקַאנט: 

  קרַאפט   ○
  טאנץ   ○
  )designצייכענונג (  ○
  פילם  ○
  ליטערארישע קונסט  ○
  מעדיע ארטס  ○
  מוזיק  ○
  פה טראדיציעס -בעל ○
  סואציאל ּפרַאקטיס  ○
  טעַאטער ○
  פָארשטעלונג קונסט  ○
  טרַאדיציָאנעל ארטס  ○
  וויסוַאל ארטס  ○
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  )Interdisciplinary Artsינטערדיססיּפלינַארי ארטס ( ○
  

קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער קולטור פַאבריקַאנט? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס  ווי איז דיין צוגַאנג צו דיין פיר אלץ ַא  ●
  איז רעכט: 

  איך ַארבעט אליין ווי ַא קינסטלער.   ○
  איך מיטַארבעט קעסיידער מיט אנדערע קינסטלער.   ○
  ַארטסטן.  -איך מיטַארבעט קעסיידער מיט אנדערע ניט ○
  ר קהל צו הָאבן טיפקייט.  מיַין פיר דארף האבן אן אריינצי פון ציבור ָאדע  ○
  אויסשטעלונג מיין ארבעט צו ַא עולם איז וויכטיג צו מיין פיר.   ○
    לערנען ָאדער דערציען אנדערע איז וויכטיג צו מיין פיר.   ○

בַאשריַיב דיין פיר ווי ַא קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער קולטור פַאבריקַאנט, ַאריַינגערעכנט ווי לַאנג איר איז א   ●
  ווערטער]  100[טלער בפועל. קינס

בַאשריַיבן ַא פריש ּפרויעקט ָאדער פָארשטעלונג ווָאס איר זענט שטָאלץ פון (ביטע טיילן ַא לינק אויב מעגלעך).  ●
  ווערטער]  100[

   

  דעמָאגרַאפיק אינֿפָארמַאציע 

CRNY   ניט געהאט די מעגליכקייט און אויך  זוכט צו שטיצן ַארטיסטן און ָארגַאנַאזאציעס פון קהילות וואס היסטאריש האבן
מיר בַאשטעטיקן די סענסיטיוו נַאטור פון   ארטיסטן וואס האבן שטענדיק שוועריקייטן צו קריגען בַאשעפטיקונג. 

דעמָאגרַאפיק דַאטַא און ווי עס איז געווען גענוצט היסטאריש צו שַאטן קָאליר קהילות און אנדערע באדריקטע פעלקר. ֿפַאר  
ון די פאלגענדע ֿפראגן, איר קענט צושטעלן די געבעטן אינֿפָארמַאציע ָאדער איר קענט ָאנוויַיזן ַאז איר קליַיבן נישט  יעדער פ 

צו געבן ַאן ענטפער צו דעם נומער. דיין ָאנטייל און ענטפער וועט זיין שטרענג באהאנדלט. צו הַאלטן דיין ּפריווַאטקייט  
די ענטֿפערס צו די ֿפראגן וועט נישט זיין קענטיק ֿפַאר אנדערע ַאּפליקַאנץ ָאדער אנדערע   איבער די ַאּפלַאקאציע ּפרָאצעס,

  ווען זיי זענען דערלאנגט.  

  
  ֿפָארמַאט.]  MM/DD/YYYY[מוזן זיין אין  ביטע ַאריַין דיין טָאג פון געבורט.  ●

  וָאס פון די פאלגענדע באשרייבט איר בעסטער? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס פאסט דיר:  ו ●
  ַארַאבער ָאדער מיטל מזרח ○
  ַאסיַאן   ○
  שווַארץ / אפריקאנער אמעריקאנער   ○
  היסּפַאניק ָאדער לַאטיַין   ○
  אינדיגענָאוס אמעריקאנער, ערשטער נַאציָאן ָאדער ַאלַאסקַא געבוירן  ○
  ער געבוירן הַאווַאייַאן  ּפַאסיפיק אינזלער ָאד ○
  וויַיס   ○
  אנדערע (ביטע סּפעציפיצירן)   ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○
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    קלייב אויס איינער ? USAצי איר אידענטיפיצירן ווי ַאן אימיגרַאנט צו   ●
  יאָ  ○
  ניין  ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○

    קלייב אויס איינער ווָאס איז דיין ערשטיק גערעדט שּפרַאך?  ●
  ענגליש   ○
  שּפַאניש   ○
  מַאנדַארין ָאדער קַאנטָאנעס   ○
  רוסיש   ○
  יידיש   ○
  בענגַאליש   ○
  קָארעִיש  ○
  היישן קריאול  ○
  איטַאליעניש  ○
  אראביש  ○
  ּפויליש  ○
  אנדערע (ביטע סּפעציפיצירן)   ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○

  דזשענדער אידענטיטעט? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס פאסט דיר:  ווָאס איז דיין  ●
  מאנצביל  ○
  פרוי  ○
  ביינערי  -ניט ○
  גייסטיג  -צוויי ○
  אנדערע (ביטע סּפעציפיצירן) ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן  ○

  [קלייב אויס איינס] צי איר אידענטיפיצירן ווי טרַאנסגענדער?  ●
  יאָ  ○
  ניין  ○
  ענטֿפערן איך וויל בעסער נישט צו  ○

לעסביַאן, האמאסעקסוַאל, ביסעקסוַאל, טרַאנסגענדער, מָאדנע /  + ( LGBTQIAPצי איר אידענטיפיצירן ווי  ●
    קלייב אויס איינערקוועסטשַאנינג, ינטערסעקס, ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאנטיש, ּפַאנסעקסוַאל)? 

  יָא   ○
  ניין   ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○

    קלייב אויס איינערצי איר אידענטיפיצירן ווי טויב ָאדער פַארקריּפלט?   ●
  יָא   ○
  ניין   ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○
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    קלייב אויס איינערצי איר הָאבן ַא פַארברעכער לעגַאל סיסטעם פראבלעמן?   ●
  יאָ  ○
  ניין  ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○

  

הָאט דיין פַארגַאנגענהייט פַארברעכער לעגַאל סיסטעם פראבלעמן אפגעשוואכט דיין פיייקייט    :אויב יא ○
  צו געֿפינען בַאשעפטיקונג? [קלייב אויס איינס]

  יאָ  ■
  ניין  ■
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ■

צו איינער פון די פאלגענדע   -ָאדער ביי זיך ָאדער מיט עמעצער ַאנדערש   - צי איר קעסיידער צושטעלן זָארג  ●
  אויסקליַיבן ַאלע ווָאס פאסט דיר:     מענטשן? 

  יָא, ַא קינד ָאדער קינדער   ○
  יָא, ַא סּפַאוס ָאדער שוטעף ווָאס איז עלטער, קרַאנק ָאדער פַארקריּפלט   ○
  זענען עלטער, קרַאנק ָאדער פַארקריּפלט   יָא, ַא דערווַאקסענער / דערווַאקסענע ווָאס איז / ○
  ניין   ○
  איך וויל בעסער נישט צו ענטֿפערן   ○

   

  : ֿפראגן ֿפַאר ָארגַאנַאזאציעס4שריט 

  די פאלגענדע אינֿפָארמַאציע וועט זיין פארלאנגט פון יעדער קינסטלער ווָאס באטייליקט אין די מיטַארבעט.  

  עיקערדיק אינֿפָארמַאציע 

  נָאמען   ָארגַאניזַאציע  ●
  ָארגַאניזַאציע וועבסייט און / ָאדער פייסבוק בלַאט [ניט פארלאנגט]  ●
  ערשטיק קָאנטַאקט לעצטע נָאמען  ●
  ערשטיק קָאנטַאקט ערשטער נָאמען  ●
  ערשטיק קָאנטַאקט שטעלע / טיטל  ●
  ערשטיק קָאנטַאקט עמַאיל  ●
  ערשטיק קָאנטַאקט טעלעפָאן נומער ●

   אינֿפָארמַאציעגיַאגרַאפישע 

  אדרעס  ●
  שטאט   ●
  זיפ קָאד   ●
  קָאונטי  ●
    [וועל אויס איינס]  געגנט  ●

  קאפיטאל געגענט   ○
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  צענטראל ניו יארק   ○
  פינגער לַאקעס   ○
  לאנג איילאנד   ○
  הודסָאן  -מיד  ○
  מָאהַאק ווַאלי   ○
  ניו יארק סיטי   ○
  נורט קונטרי   ○
  סוט טייער   ○
  מערב ניו יארק  ○

  [קלייב אויס איינס] וי ווָאלט איר בַאשריַיבן די קהל אין ווָאס דיין ָארגַאניזַאציע ַארבעט?  ו ●
  שטָאטיש   ○
  סובורבַאן   ○
  דָארפיש   ○
  טרייבַאל  ○

  וי גרויס איז דיין בַאדינונגס ָאדער פראגראמן ַארבעט? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס איז רעכט: ו ●
  קווַארטַאל    -לאקאלע  ○
  ברייט - ט ָאדער טרייבשטָאט, שטאָ  -לאקאלע  ○
  רעגיָאנַאל  ○
  סטעיטווידע  ○
  נַאציָאנַאלער ○

  

  מיסיע און דערפַארונג

  ווערטער]  100[  ווָאס איז דיין ָארגַאניזַאציעס מיסיע?  ●

  ווערטער]  100[וי דינען איר דיין קהל? ו ●

  [קלייב אויס איינס] י איר ַארבעט מיט ַארטיסטן ָאדער הָאבן איר אין דער פַארגַאנגענהייט? צ ●
  יאָ  ○
  ניין  ○

  

  [קלייב אויס איינס]  אויב יָא: ווי לַאנג הָאבן איר געארבעט מיט קינסטלער? ○
  יָאר) 3מיר זענען לעפיערעך ניַי צו ַארבעטן מיט ַארטיסטן (ווייניקער ווי  ■
  יָאר)   3ך איינגעוויונט ארבעטן מיט ַארטיסטן (מער ווי מיר זענען לעפיערע ■
  מיר האבן געארבעט מיט ארטיסטן פון אונדזער ארגאניזאציע אנפאנג ■
מיר הָאבן געארבעט מיט ַארטיסטן אין דער פַארגַאנגענהייט, ָאבער איצט ארבעטן נישט מיט   ■

  זיי 

ע געארבעט מיט ַארטיס? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס  ויב יָא: אין ווָאס קַאּפַאציטעט האט דיין ָארגַאניזַאצי א ○
  פאסט דיר:  
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  ווי עמּפלוייז  ■
  ווי פריַי קָאנטרַאקטָארס  ■
  ווי ווַאלַאנטירז  ■
  אנדערע: ביטע בַאשריַיבן  ■

ויב יָא: ביטע צושטעלן ַא ביישּפיל פון ַא מיטַארבעט מיט קינסטלער ווָאס איר זענט שטָאלץ פון; ביטע  א ○
  ווערטער]  100[צושטעלן ַא לינק אויב בנימצא. 

o ויב ניין: ביטע זָאגן אונדז אויב עס זענען קיין סּפעציפיש מניעות ָאדער שווערעקייטען ווָאס איר טרַאכטן  א
ן איר פון ארבעטן מיט, ניצן ָאדער מיטַארבעטן מיט קינסטלער אין דער פַארגַאנגענהייט  הָאבן אפגעהאלט

  ווערטער]  100[(וויסן, געלט, צייט, אאז"וו).  

o ויב ניין: ביטע בַאשריַיבן דיין מָאוטַאוואציע ֿפַאר ארבעטן מיט קינסטלער איצט און ווי איר ּפלַאן צו  א
  ווערטער]  100[ם מיטַארבעט. שטיצן און צענטער ַארטיסטן אין דע

  

   ָארגַאנַאזאציע אידענטיטעט

  אויסקליַיבן ַאלע ווָאס פאסט דיר: ווָאס פון די פאלגענדע קהילות דינען דיין ָארגַאניזַאציע בפירוש?  ●
  שווארץ  ○
  אינדידזשַאנַאס  ○
  מענטשן פון קָאליר ○
  אימיגראנט  ○
○ LGBTQIAP) +  ,טרַאנסגענדער, קוועער / ֿפראגן, אינטערסעקס,  לעסביַאן, האמאסעקסועל, ביסעקסוַאל

  ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאטיק, ּפַאנסעקסוַאל +)
  טויב / פַארקריּפלט  ○
  נידעריק הַאכנָאסע ○
  דָארפיש  ○

  

  [קלייב אויס איינס]י די פירערשַאפט פון דיין ָארגַאניזַאציע שפיגלט אפ די אידענטיטעט פון די קהל איר דינען? צ ●
  יאָ  ○
  ניין  ○
  בעסער נישט צו ענטֿפערן איך וויל   ○

  [קלייב אויס איינס]  ווָאלט איר בַאשריַיבן דיין ָארגַאניזַאציע ווי ַא קונסט און / ָאדער קולטור ָארגַאניזַאציע? ●
  יאָ  ○
  ניין  ○
  איך בין נישט זיכער ○

  

  ָארגַאנַאזאציע פינַאנסע

  ווָאס איז דיין גַאנץ יערלעך ָארגַאנַאזאציע בודזשעט ֿפַאר:  ●
  [קורץ נומעריקַאל ענטֿפערן, געלט ֿפָארמַאט] : 2019 ○
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  [קורץ נומעריקַאל ענטֿפערן, געלט ֿפָארמַאט] : 2020 ○
  [קורץ נומעריקַאל ענטֿפערן, געלט ֿפָארמַאט] : 2021 ○
  [קורץ נומעריקַאל ענטֿפערן, געלט ֿפָארמַאט] : 2022 ○

  [קלייב אויס איינס]? $750,000דער גליַיך צו   יז דיין דורכשניטלעך בודזשעט אין די לעצטע פיר יָאר אונטער אָ א ●
  יאָ  ○
  ניין  ○

ֿפַארבונדענע - הָאט דיין ָארגַאניזַאציע בַאקומען ּפַאנדעמיק 2022און פעברואר   2020ין קיין צייט צווישן מערץ א ●
  [קלייב אויס איינס]נויטפַאל פינַאנציעל הילף?  

  יאָ  ○
  ניין  ○

  

  בַאקומען? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס איז רעכט: אויב יָא: ווָאס פון די פאלגענדע האט איר  ○
נויטפַאל / רעליעף פַאנדינג פון די פעדעראלע רעגירונג (למשל, אמעריקאנער רעסקיו ּפלַאן   ■

  געלט ַאזַא ווי ּפייטשעק ּפרַאטעקשַאן ּפרָאגרַאם, עמּפלויעע ריטענשַאן קרעדיט, אאז"וו)
  יארק סטעיט רעגירונגנויטפַאל / רעליעף פַאנדינג פון די ניו  ■
  נויטפַאל / רעליעף שענקען פון פילַאנטרָאּפיע  ■
  אנדערע: ביטע בַאשריַיבן  ■

 100[ּפַאנדעמיק.    COVID-19ברירה'דיק: ביטע בַאשריַיבן קיין נויט איר הָאט דורכגעלעבט ווי ַא רעזולטַאט פון די  ●
  ווערטער] 

[קלייב  ווָאלט צושטעלן די געצָאלט געלט.)    CRNYזענט איר ביכולת צו הַאלטן בַאשעפטיקונג ֿפַאר קינסטלער? ( ●
  אויס איינס] 

  יאָ  ○
    ניין  ○

  [קלייב אויס איינס] יציטינג בענעפיץ ּפעקל ֿפַאר דיין קרַאנט עמּפלוייז? הָאבן איר ַא א  ●
  יאָ  ○
  ניין  ○

  

  אויב יָא, נעמט דאס ַאריַין די פאלגענדע? אויסקליַיבן ַאלע ווָאס פאסט דיר:   ○
  מעדיציניש  ■
  דענטַאל  ■
  זעאונג ■
  אנדערע (ביטע סּפעציפיצירן)   ■

   

  ָארגַאניזַאציעס צוזַאמען: פארגעלייגט מיטַארבעט : ֿפראגן ֿפַאר ַארטיסט און 5שריט 

ביטע מַאכן זיכער ַאז די ענטֿפערס זענען איבערגעקוקט   צוזַאמען. די פראגעס זענען ֿפַאר די קינסטלער און ָארגַאנַאזאציעס 
  דורך ַאלעמען באמערט אויבן אין די ַאּפלַאקיישַאן. 
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שייכות איינע מיט די אנדערער? ווי לאנג קענט איר זיך? וועלכע   ביטע דערציילן אונדז וועגן די נַאטור פון דיין ●
גענישאפט און פראקטיקייט טראכט איר צו צושטעלן אין דעם שייכות? ווָאס דערווַארטן איר פון דיין שותפים צו  

  ווערטער; קירצער ענטֿפערס זענען געמוטיקט]  400[מַאקסימום צושטעלן?  

ביטע בַאשריַיבן דיין פארגעלייגט מיטַארבעט: וועלכע ַארבעט טראכס דו צו טָאן צוזַאמען אין די וויַיטער צוויי יָאר,   ●
    ווערטער; קירצער ענטֿפערס זענען געמוטיקט] 400[און ווי וועט דָאס שטיצן דיין קהל? 

יָאר און ווי איר וועט וויסן אויב דיין ַארבעט צוזַאמען איז    ביטע בַאשריַיבן ווָאס איר ווילן דערגרייכן אין די וויַיטער צוויי ●
ווערטער;  400[גערָאטן. ווָאס ּפרַאל וועט עס הָאבן אויף די קהל, אויף דיין ָארגַאניזַאציע, אויף דיין פיר, אאז"וו. 

  קירצער ענטֿפערס זענען געמוטיקט] 

  
  : פָארלייגן! 6שריט 
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  ָאפט געשטעלטע ֿפראגן  | 14
  

  בארעכטיגונג
  

  ווער איז ַא קינסטלער, קולטור טרעגער, ָאדער קולטור פַאבריקַאנט
עמעצער וואס קעסיידער פַארקנַאסט אין קינסט  איז   ('קינסטלער') מַאכער -טרעגער, ָאדער קולטור -קינסטלער, קולטורַא 

איבערגעבן ָאדער טיילן מיט אנדערע; איבערגעבן טראדיציאנעלן וויסן  פיר צו: אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו -ָאדער קולטור 
שַאֿפן אין  -ָארגַאניזירן און צוזאמען-און קולטור פירונג; פָארשלָאגן קולטור רייכקייט צו זייער קהילות; און / ָאדער צוזאמען
יער פיר און הַאלטן ַא היסכיַיוועס צו  קהילות צו געזעלשַאפטלעך השפעה. ַארטיסטן שטרעבן צו אונטערהַאלטן זיך דורך זי

  ַארביטען ביי זיך אדער צוזאמען, ָאדער ווי מחנכים אין זייער פעלד פון פיר. ַארטיסטן קען  פָארזעצן זייער פיר.
  

  דעֿפיניציע פון קינסט ָאדער קולטור פיר?  CRNYווָאס דיסַאּפלַאנז זענען ַאריַינגערעכנט אין די 
  קולטור פיר כולל, ָאבער איז ניט באגרעמיצט צו:ַארטיסטיק און  

  
  קרַאפט  •

מאכער, אויסוועבן און   -ארבעט און טעקסטיילז -כולל ַארטיס ארבעטן אין סערַאמיקס, גלאז, צירונג, מעטַאל
  קווילטינג

  טאנץ •
ַאזַא ווי בַאלעט, דזשַאז,  כולל טַאנסערז, קָאריַאגרַאפערז און ּפרָאדוסערס ארבעטן אין ַא פַארשיידנקיַיט פון זשַאנרַאז 

  צַאּפן, היּפ הָאּפ, לופט און מָאדערן. 

  )designצייכענונג (  •
  כולל צייכענונג ארבעטן אין די פעלדער פון שניט, גרַאפיק, ארטיקלען און אינדַאסטריאל ּפלַאן 

  פילם  •
שידן זשַאנערַאז, ַאזַא ווי  כולל ַארטיס, ַאקטערז, דירעקטָארס, שאפעריש ּפרָאדוסערס און אנדערע ארבעטן אין פַאר 

  ַאנַאמיישַאן, בעלעטריסטיק, דַאקיומענטערי, עּפיזָאד, איקסּפערמענַאל און דערציילונג. 

  ליטערארישע קונסט  •
פיקשַאן, קורץ געשיכטע שרייבן, מעמָאיר,  -כולל שרייבערס ווָאס ַארבעטן אין זשַאנערַאז ַאזַא ווי בעלעטריסטיק, נַאנ

  עזיע, קָאמעדיע, קינדער ליטערַאטור און גרַאפיק רָאמַאן. סקרעענרייטינג, ּפאָ 

  מעדיע ארטס  •
כולל ַארטיסטן, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ארבעטן אין די צוזאמענקומען פון טעכנָאלָאגיע, עסטעטיק,  

  דערציילונג און דיגיטַאל קולטורס.

  מוזיק  •
- רס (די ווָאס מַאכן די קלאנגען און געפיל פון די רעקָארדינג), די כולל זינגערס, מיוזישַאנז, קַאמּפָאוזערז, ּפרָאדוסע

דזש'ס (ָאריגינעל ַארבעט) און לעבעדיק מוזיק דיזיינערז ארבעטן אין פַארשידן זשַאנערַאז ַאזַא ווי היּפ הָאּפ, דזשַאז,  
  ראק, פאפ, קונטרי, און קלאסישע  

  פה טראדיציעס -בעל •
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און קולטור שאפער וועמענס וויסן, קונסט, געדאנקען און אינטַאמַאטיק קולטור  כולל קינסטלער, קולטור טרעגערס, 
מַאטעריַאל באקומען, אפגעהיט און איבערגעגעבען פון איין דור צו אנדערן דורך רייד ָאדער ליד; קען ַאריַיננעמען  

  פָאלקטַאלעס, בַאלַאדז, טשַאנץ, ּפרָאזע ָאדער פערזן, און דערציילונג

  ַאקטיס סואציאל ּפר  •
כולל סָאושַאלי פַארקנַאסט און חברה פַארקנַאסט קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס  

און ַארבעט  מענטשן און קהילות אין דעבַאטע, מיטַארבעט ָאדער געזעלשַאפטלעך צוזאמעקומען קונסט נעמט ארום 
  ן פון קהל ַאנטוויקלונגוואו קינסטלער זיינען אין שוטפעס מיט קהילות צו רעזולטאט

  טעַאטער •
כולל ַאקטערז און ַאקטרַאסיז, דירעקטָארס, דרַאמַאטיקז, קָאסטיום דיזיינערז, בינע דיזיינערז און לייטינג דיזיינערז אין  

מוזיקַאליש  ַא פַארשיידנקיַיט פון זשַאנערַאז ַאזַא ווי איקסּפערמענַאל, לעבעדיק קַאמף, ליַאלקע, ָאּפערַא און 
  טעַאטער. 

  פָארשטעלונג קונסט  •
באשאפן דורך אן אקציע פון די  כולל קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז  

, טַאקטיש און  קינסטלער ָאדעּר אדערע, ווָאס קען זיין לעבעדיק ָאדער רעקָארדעד, סּפַאנטייניַאס ָאדער געפלאנד
  פָארשטעלונג

  ָאנעל ארטס טרַאדיצי •
כולל ַארטיס, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז פארווארצלט אין און שפיגלט אפ די  

טרַאדיציע און / ָאדער קולטור העריטַאגע פון ַא קהל, איבערגעגעבען פון דור צו דור, ַאזַא ווי קולטור טַאנצן, קולטור  
  פון עסען מוזיק, טראדיציאנעלן קרַאפס און סארטען 

  וויסוַאל ארטס  •
כולל ַארטיס, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס קונסט פיר איז איַינמָאנטירונג, איליסטראציע, געמעל,  

  צייכענונג, קַאלַאזש, ּפרינטמייקינג, פָאטָאגרַאפיע, סקולּפטור, ווידעא קונסט ָאדער ציבור קונסט 

  )Interdisciplinary Artsינטערדיססיּפלינַארי ארטס ( •
ניצן ַא ינטערדיססיּפלינַארי צוגַאנג מיט מער ווי איין   כולל קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ווָאס 

  קינסט דיססיּפלין 

  
  ּפרָאגרַאם?ווער איז נישט גערעכנט ווי ַא קינסטלער ֿפַאר די צילן פון דער קינסטלער בַאשעפטיקונג 

כָאטש מיר ֿפַארשטיין ַאז קינסט און קולטור זענען דיפינרט זייער ברייט, מיר קענען נישט בַאטרַאכטן אף ווענדען פון  
געשעפט סוחרים ָאדער  ָאדער    קונסט ַאדמיניסטרַאציעמענטשן וועמענס הויּפט ֿפַארבינדונג צו די קונסט איז דורך  

  זַא ווי, ָאבער ניט באגרעניצט צו:ארבעטן אין פעלדער אַ  ווענדָארס 

  בַאקין און קולינַאריש קונסט,  ●
  קָאסמעטָאלָאגיע (קאסמעטיקא),  ●
  ַארקַאטעקטשער, אינטעריאר דיסיין, לַאנדשַאפט ּפלַאן,   ●
  דזש'ס, -פערזענלעכקייטן און די  -רַאדיָא  ●
  געשעעניש ּפלַאנירונג און ּפרָאדוקציע, און  ●
  געזונט און טויגיקייט.  ●
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  באזירט ָארגַאניזַאציע? -ווָאס איז ַא קהל 
ּפרַאפַאט ָארגַאניזַאציעס, רעגירונג ענטיטיז ָאדער פינַאנציעל  - פאר -זענען ניט) CBOsבאזירט ָארגַאניזַאציעס ( - קהילה

קהילות. צו  באצאלטע ָארגַאניזַאציעס ווָאס ַארבעט אויף ַא היגע מדרגה צו ֿפַארבעסערן לעבן ֿפַאר איינוווינערס פון זייער 
ציבור צדקה'ס ָאדער ָאדער רעגירונג ענטיטיס, ָאדער זיי    (3) (c)  501פַאנדינג, ָארגַאנַאזאציעס מוזן זיין  CRNYבַאקומען 

  ציבור צדקה.   (3) (c) 501מוזן הָאבן ַא פינַאנציעל ּפַאטרָאן ווָאס איז ַא 

ע ָאדער ַארבעט אין די ארטס און קולטור סעקטָאר ָאדער אין  באזירט ָארגַאניזַאציעס קענען קאנצענטרירן זייער מיסי- קהילה
אן אנדער קהל ַאנטוויקלונג סעקטָאר (געזונט, בילדונג, סוויווע, אאז"וו) בשעת ארבעטן צו ַא זעאונג פון קהילות פון יוישער  

  און פעסטיקייט. 

  ּפלַאקאציעס?זענען טרייבַאל און היגע ָאדער רעגירונג ענטיטיס בארעכטיגט צו ווענדען אַ 
ָאדער רעגירונג ענטיטיס זענען בארעכטיגט צו פָארלייגן ַאּפלַאקאציעס אין  - יָא ַאלע היגע, רעגיָאנַאל, טרייבַאל און שטַאט

  מיטַארבעט מיט קינסטלער. 
   

  ֿפַאר ָארגַאנַאזאציעס 
  

בַאשעפטיקונג ָאדער פָארשלָאגן בענעפיץ.  W2לויפן ָארגַאניזַאציע ווָאס קען נישט הַאלטן -איך בין ַא קליין, פריַיוויליקער
  קען איך נָאך ווענדען? 

יָא ַארטיסטן ווָאס קענען נישט זיין ָאנגעשטעלט גלייך דורך דער ָארגַאניזַאציע מיט ווָאס זיי מיטַארבעטן קענען בַאקומען  
  מיט.   וועט ארבעטן   CRNYזייער געצָאלט און בענעפיטן דורך ַא מיט'ן ָארגַאניזַאציע ווָאס  

   
  זענען עס הגבלות אין טערמינען פון גרייס פון ָארגַאניזַאציע ָאדער יָארן פון אינקָארּפעריישַאן? 

דַארפן נישט ַא מינימום נומער פון יָארן   AEPניין, עס איז קיין מינימום ָאדער מַאקסימום ַאּפערייטינג בודזשעט פָאדערונג.  
  ן. פון ָאּפערַאציע זינט אינקָארּפעריישאַ 

   
  איך בין נישט קיין קונסט און קולטור ָארגַאניזַאציע. קענען איך ווענדען? 

ציבור צדקה'ס, ָאדער   )(3) (c 501ציבור צדקה'ס, ַאריַינגערעכנט פינַאנציעל סּפָאנסָארס ווָאס זענען  )c) (3) 501 ַאלע יָא  
  ר. רעגירונג ענטיטיס זענען בארעכטיגט צו ווענדען צוזַאמען מיט קינסטלע 

  

  מיטַארבעטן
  

איך בין ַא קינסטלער, ָאבער איך הָאבן נישט ַא ָארגַאניזַאציע מיט ווָאס איך וויל מיטַארבעטן ֿפַאר צוויי יָאר. קען איך 
  ווענדען ביי זיך? 

ָאגרַאם מוז האבן ַא ַאּפלַאקאציע פון קינסטלערס און ָארגַאניזַאציעס. ֿפַאר ַארטיסטן ָאן ַא  ניין דער ַארטיסט באשעפטיקן ּפר
גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס ּפרָאגרַאם   CRNYבאזירט ָארגַאניזַאציע, מיר רעקָאמענדירן ווענדען צו די -שותעף קהל 

 )Guaranteed Income for Artists Program .(בַאזוכן income-www.creativesrebuildny.org/apply/guaranteed  
     ֿפַאר מער אינֿפָארמַאציע.

   

http://www.creativesrebuildny.org/apply/guaranteed-income
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מיטַארבעט. קען איך בין ַאן ָארגַאניזַאציע, ָאבער מיר הָאבן נישט קיין בַאציונגען מיט סּפעציפיש קינסטלער צו שטיצן ַא 
  ַאן ָארגַאניזַאציע זיך ָאנווענדן ָאן ַא קינסטלער?

ניין דער ַארטיסט באשעפטיקן ּפרָאגרַאם מוז האבן ַא ַאּפלַאקאציע פון קינסטלערס צוזאמען מיט די ָארגַאניזַאציעס. די  
  מיט די קינסטלער.   זיין בפירוש געהייסן, און די מיטַארבעט זָאל זיין געשרייבען  צוזאמען  מוזקינסטלער 

  
  ווי קוקט אויס מיטארבעט און שוטפעס'ן?

  עטלעכע מעגלעך שוטפעס'ן זיינען (אבער נישט באגרעניצט צו): 
וווינָארט, ַא קונסט סטודיע וועט ַאדרעסירן די ּפָאליטיק באדערפענישן פון היגע  - אין-ארבעטן מיט ַארטיס ●

  אימיגרַאנטס. 
ייער קינסטלער צו מיטַארבעטן מיט ַא היגע טעַאטער צו מאכען און  א קינסטלער קָאלעקטיוו וועט נוצן ז  ●

  פָארשטעלן קהליש ּפרָאגרַאמען. 
קולטור טרעגערס וועלן צושטעלן דַאקומענטען פון בקַאבָאלע'דיק און היַינטציַיטיק ַארטיסטן און לערניינגלן ֿפַאר   ●

  יזַאציע.  קינסטלער ארבעטן אין מיטַארבעט מיט ַאן אינדיגענָאוס ָארגַאנ
א שטוב ַאנטוויקלונג ָארגַאניזַאציע וועט מיטַארבעטן מיט קינסטלער צו ַארבעטן מיט היגע איינוונער צו שטיצן  ●

  געזעלשַאפטלעך האפטיקייט.  
ּפרַאפַאט לעגַאל ָארגַאניזַאציע וועט זיין א שוטעף מיט פילמייקערז צו דָאקומענטען אומגעקערט בירגערס  - א נַאנ ●

  סיטיווע ּפרַאל אויף קהילות ַאריבער די שטַאט.  און זייער פו
ארבעטן מיט ַארטיסטן פון איבער אלע ריגירונג ענטיטעטס, ַא שטָאט וועט ָאנשטעלן ַארטיסטן צו שטיצן טראכטן    ●

  וועגען צו טעגלעך פראבלעמען אין נייע וועגען. 
  ייער נָאך שולע און אין שולע ּפרָאגראמען. ּפרַאפַאט וועט ָאנשטעלן לערנען ַארטיסטן צו שטיצן ז-א קהילה נַאנ ●
א טעאטער וועט אנשטעלן לאקאלע דראמאטורגן צו שרייבן פיעסעס וואס וועלן אויפגעפירט ווערן אין די   ●

  קומענדיגע פינף יאר. 
   

  שטעלן מיר מיט ַא קינסטלער ָאדער ָארגַאניזַאציע אויב איך האב נישט איינער?  CRNYקענען 
ט זיין א שאדכען צווישן קינסטלער און ָארגַאניזַאציעס; ָאבער, דער ּפרָאצעס פון שאפן ַא שלָאס  קען ניש CRNYניין 

  CRNYַאּפלַאקאציע קען העלֿפן ַארטיסטן און ָארגַאנַאזאציעס בויען ניַיע באציונגען און פארטיפערען איצטיגע באציונגען. 
עס וועט זיין צייט ֿפַאר קינסטלער און  עברואר און מַארץ, בעשַאס ווָאס וועט פָארשלָאגן ָאנליין אינֿפָארמַאציע אסיפות אין פ

  ָארגַאנַאזאציעס צו טרעפן איינער די אנדערע. 
   

  קענען קייפל ָארגַאנַאזאציעס צולייגן צוזַאמען?
ווי ַא סענטער ֿפַאר    קונסט ָארגַאניזַאציעס, ָאדער ַא פירן ָארגַאניזַאציע ווָאס ַאקט-יָא מיטארבעטן צווישען ארטס און ניט 

  אנדערע ָארגַאניזַאציעס, איז מעגלעך. אין ַאלע די פאלן, איין ָארגַאניזַאציע מוזן זיין באשטימט ווי דער ערשטיק ַאּפליקַאנט. 
  

  יָאר ּפרויעקט ּפלַאן צו ווינדען?-2צי מיר דַארֿפן ַא פרטיתדיק 
רטיפערען באציונגען און בַאשליסן ווָאס ּפונקט די ַארבעט זָאל זיין.  ניין מיר דערקענען ַאז מיטארבעט קען דַארפן צייט צו פא 

די ַאּפלַאקאציע דַארף בלויז קלאר ַארטיקולירן די ציל, דערפַארונג און שייכות צווישן די ָארגַאניזַאציע און קינסטלער, און  
  האנדלען. קלאר דעפינירן ַא קהל נויט ָאדער פַארלַאנג ַאז די פארגעלייגט ַארבעט וועט 

   
  דַארף אונדזער מיטַארבעט זיין ניַי?

  צייאטיק שוטפעס'ן צווישן קינסטלער און ָארגַאנַאזאציעס.-ניין מיר וויסן ַאז עס זענען פילע לאנג 
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ַארטיסט ווָאס איז די מינימום און מַאקסימום נומער פון קינסטלער מיט ווָאס מיין ָארגַאניזַאציע קען מיטַארבעטן דורך די 
  עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם?

ַאן ָארגַאניזַאציע מוזן מיטַארבעטן מיט ַא מינימום פון איין קינסטלער, און די ּפרָאגרַאם וועט שטיצן מַאקסימום צען  
  קינסטלער ּפער ָארגַאניזַאציע. 

  
  ווָאס קהילות זָאל אונדזער מיטַארבעטדינען דינען? 

זיישַאנז און קינסטלער ווָאס זענען ארבעטן מיט קהילות ווָאס זענען שווַארץ, אינדיגענָאוס  מיר געבן בילכערקיַיט צו ָארגַאנאַ 
טויב / פַארקריּפלט, פַארברעכער לעגַאל סיסטעם  +,   LGBTQIAPאון / ָאדער מענטשן פון קָאליר, אימיגרַאנט, 

  הַאכנָאסע און / ָאדער דָארפיש.  - פראבלעמען, נידעריק
  

  ן די ּפרויעקט זיין רעגיָאנַאל ָאדער סטעיטווידע? קען דער פַארנעם פו
  יאָ 
  

  גיַאגרַאפישע ּפריאריטעטן?  AEPהאט 
האט בעקיוונע געמאכט זיין ַאוטריטש, רעצענזיע און סעלעקציע השתדלות צו ּפריָארכטירן די פַארשּפרייטונג פון   CRNYיָא 

  געלט אין ַא ווָאג פון געָאגרַאפיעס אין ניו יארק סטעיט.  
  

  פַאנדינג
  

  וויפיל געלט בַאקומען קינסטלער בַאצָאלט?
וועט פָאנד בַאשעפטיקונג בענעפיץ    AEPיָאר, ּפלוס בענעפיץ.  2פאר יעדער יָאר ֿפַאר  $65,000ַארטיס וועט זיין בַאצָאלט 
נעפיץ וועט זיין געהאנדלט  פון די יערלעך געצָאלט פון די קינסטלער. די בע 28%מיט ) healthcareַאַזוי ווי קוקן נאך געזונט ( 

דורך די ָארגַאניזַאציע ווָאס האלט די בַאשעפטיקונג פון די קינסטלער (ָאדער די א שותפות ָארגַאניזַאציע ָאדער די  
  . Human Resources -  פארמיטלער), אין לויט מיט די סטַאנדַארט פיר פון די ָארגַאניזַאציע מענטש רעסָאורסעס

   
  אציעס געלט?בַאקומען ָארגַאנַאז

  יעדער יָאר ֿפַאר צוויי יָאר צו שטיצן די מיטַארבעט.  $100,000און  $25,000ָארגַאנַאזאציעס וועלן בַאקומען צווישן  
  

  דארף די ָארגַאניזַאציע געבען די זעלבע סומע געלט צו די ארטיסטן?
  ניין 

   
  יס, ָאבער די ַארטיסט בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם פינַאנסטקען עס ּפַאסירן ַאז ַאן ָארגַאניזַאציע ַאּפלייז מיט קייפל ַארט

  בַאשעפטיקונג ֿפַאר בלויז ַא סַאבסעט חלק פון די ַארטיס?
ניין שוטפעס'ן וועט זיין פינאנסירט מיט ַאלע ַארטיס געהייסן אין די ַאּפלַאקאציע אויב זיי טרעפן די עיקערדיק קרייטיריַא ווי  

  סטעיט איינוואוינער. ַארטיס און ניו יארק 
  

  באגרענעצונג
  



  32                                 קינסטלער בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם
  ּפרָאגרַאם גיידליינז 

מיט מיין פינַאנציעל ּפַאטרָאן ווי די ערשטיק   AEPאיך בין ַא פינַאנציעל באצאלטע קינסטלער, קען איך ווענדען צו 
  ָארגַאניזַאציע? 

  באזירט ָארגַאניזַאציע מיט וועמען איר וועט מיטַארבעטן אויף דיין ַארבעט.  - ניין עס מוזן זיין ַא קהל
  

  צו ָאנשטעלן ַארטיס?   AEPווָאס ַארבעט אין קהל. קענען מיר ווענדען צו ) LLCמיַין ָארגַאניזַאציע איז ַאן ל.ל.ק. (
ָאנווענדן ווי די ערשטיק ָארגַאניזַאציע, ָאבער קען   קען נישט ָארגַאניזַאציע   )(3) (C  501-ָאדער אנדערע ניט) LLCַאן ל.ל.ק. (

)  c(  501ציבור צדקה ָאדער ווי ַא שוטעף אויף ַא ַאּפלַאקאציע (3) (c) 501ל ּפַאטרָאן ווָאס איז ַא  ָאנווענדן מיט ַא פינַאנציע 
ַאציע און  ָארגַאניזַאציע מוזן זיין די ערשטיק ָארגַאניז (3) (c) 501) ָארגַאניזַאציע. ָאדער דער פינַאנציעל ּפַאטרָאן ָאדער די 3( 

  שענקען.  AEPמיט די  וועט בַאקומען ַאלע געלט ֿפַארבונדן  
  

  ווי פילע ַאּפלַאקאציעס קענען יעדער קינסטלער און ָארגַאניזַאציע ָאנווענדן? 
יעדער קינסטלער און ָארגַאניזַאציע קענען ָאנווענדן בלויז ַאיין מָאל. ַארטיס קען אויך ָאנווענדן צו די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע  

ָאבער קענען נישט ָאנטייל נעמען אין ביידע  ) Guaranteed Income for Artists programֿפַאר ַארטיס ּפרָאגרַאם (
  פראגראמען. 

   
  וועט ַאּפליקַאנץ באזירט ַארויס פון ניו יארק סטעיט קריגן געלט?

  ניין 
   

  יארק סטעיט? ווָאס אויב איך ווילן צו ָאנשטעלן ַאן ַאנסַאמבַאל, ָאבער איינער פון די מיטגלידער איז באזירט ַארויס ניו 
  באזירט קינסטלער קען זיין געשטיצט. -בלויז די ניו יארק סטעיט 

   
  ? AEPקענען ַארטיסטן אן פאפירען זיין ָאנגעשטעלט דורך 

  מוזן נָאכגיין ניו יארק סטעיט ַארבעט געזעצן.   AEPַאלע טוערס און ָארגַאנַאזיאציעס ווָאס ָאנטייל נעמען אין 
   

נדן צו ביידע די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס און ַארטיס בַאשעפטיקונג פראגראם  פארוואס קען איך נישט אנווע
  ?  CRNY ביי

מיטַארבעטער) צו טיף    AEPמיר דערקענען די ריזיק נויט ווָאס פילע קינסטלער הָאבן, און מיר צוטרוי ַארטיס (און זייער 
בעסטער ֿפַאר זייער סּפעציפיש באדערפענישן. דער ערשטיק הדגשה פון דער  בַאטרַאכטן ווָאס פון די צוויי פראגראמען איז 

באזירט ָארגַאנַאזאציע. א היסכיַיוועס צו דעם  -ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם איז די שוטפעס צווישן ַארטיס און קהל 
יגט מיטַארבעט. אויך, לאזען ַארטיסטן  שוטפעס איז וויכטיק צו אונדזער רעצענזיע ּפרָאצעס און צו די הצלחה פון די פארגעלי

יחיד קינסטלער ַאריבער ניו יארק    2,700צו זיין בַאטרַאכט ֿפַאר ביידע פראגראמען קָאנפליקט מיט אונדזער ציל צו שטיצן 
  סטעיט.  

  

  ַאּפּפליקציע ּפרָאצעס און שטיצן
   

  ווער וועט ָאּפשַאצן מיין ַאּפליקאציע?
  ארבעטירס.  CRNYן איבערגעקוקט דורך ַא טַאפליע פון ענליכע מענטשן ווי די ארטסן און ַאלע ַאּפלַאקאציעס וועט זיי

   
  מיטגליד וועגן מיין פָארשלָאג?  CRNYקען איך רעדן מיט ַא 
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CRNY   855האט נישט די פיייקייט צו דיסקוטירן די, ָאבער איר קענט קָאנטַאקט אונדזער הילף דעסק מַאנשַאֿפט דורך רופן-
ניט יארק צייט) ָאדער אימייל   16:00צו  10:00פרייטאג פון - (לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק 929-3863

HelpDesk@creativesrebuildny.org .  
  

  וועט עס זיין ַא וועבינַאר ֿפַאר ַאּפליקַאנץ?
ֿפַאר די מערסט דערהיַינטיקט ּפלַאן און   www.creativesrebuildny.org/applyיָא עס וועט זיין עטלעכע. בַאזוכן 

  רעגיסטרַאציע אינסטרוקציע.  
   

  זָאל מיר אנווינגען בריוו פון שטיצן ֿפַאר אונדזער ַארבעט?
  ניין 

   
  יך בין נישט זיכער ווָאס איז די פראבלעם.איך האב טעכניש שוועריקייטן, און א

צו   10:00פרייטאג פון -(לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק 855-929-3863ביטע קָאנטַאקט אונדזער הילף דעסק דורך רופן 
  . ldny.orgHelpDesk@creativesrebuiניו יארק צייט) ָאדער אימייל  16:00

   
  איך רעד נישט ענגליש ָאדער שּפַאניש. ווי קען איך אנווענדען? 

די הילף דעסק האט איבערזעצערס צו ַארוישעלפן ַאּפליקַאנץ ווָאס קען ניט רעדן ענגליש ָאדער שּפַאניש, און ַאּפליקַאנץ  
(לעבידיק הילף בנימצא   855-929-3863ווָאס לערנען די ענגליש שּפרַאך. ביטע קָאנטַאקט אונדזער הילף דעסק דורך רופן 

  . HelpDesk@creativesrebuildny.orgניו יארק צייט) ָאדער אימייל 16:00צו  10:00פרייטאג פון -מאנטיק
  

  איך הָאבן מער שאלות. וועמען קען איך קָאנטַאקטירן? 
צו   10:00פרייטאג פון -מאנטיק(לעבידיק הילף בנימצא  855-929-3863ביטע קָאנטַאקט אונדזער הילף דעסק דורך רופן 

  .  HelpDesk@creativesrebuildny.orgניו יארק צייט) ָאדער אימייל  16:00
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