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איבערבליק | 1
) (CRNY - Creatives Rebuild New Yorkדי געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם פון קריאטיווס ריבילד ניו יארק
וועט צושטעלן  2,400קינסטלער מיט רעגולער ,אן תנאים ,געלט איינצאלן פון  $1,000פּער חודש פֿאַ ר  18קאָ נסעקוטיווע
.חדשים

קאָ נטעקסט און זעאונג | 2
גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פראגראמן בויען זיכערקייַט נעצן צו פארזיכערען אַ ז קיין יחיד פאלען אונטער אַ געוויסע האַ כנאָ סע
גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע  CRNYאיבער צייַט .זיי געבן מענטשן צו איבערקומן קריזיס און אויספּלאַ נירן פֿאַ ר דער צוקונפֿט .די
,פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם נעמט אינספּיראַ ציע פון עקאָ נאָ מיש און ראַ סיש יושר מווומאַ נץ פון דער פאַ רגאַ נגענהייט
.רעגירונג מענטשן ,רעפּעראציע פילאַ נטראָ פּיסטן און פראגראמן איבער די וועלט
פילע געראַ נטיד האַ כנאָ סע פראגראמן האָ בן באוויזען די עפעקיווקייט פון רעגולערע געלט איינצאלן צו פֿאַ רבעסערן די
פינאַ נציעל פעסטקייַט פון מענטשן .אויף דעם ראיות וואס מען האט ,אונדזער פּראָ גראַ ם'ס ציל איז צו העלפֿן אַ רטיסטן צו
.טרעפן זייער עיקערדיק באדערפענישן אַ רויס פון טראדיציאנעלן אָ דער זכות-באזירט שענקן

ווי דער פּראָ גראַ ם ארבעט
אַ צוזאמענקומען  (Think Tank) -אין האַ רבסט פון , 2021קריאטיווס ריבילד ניו יארק האט צוזאמענגעליגט אַ ט'ינק טאנק
פון ניו יארק סטעיט קינסטלער ,געלערנטע ,סטראַ טעגיסטן און אַ קטיוויסטן פון ברייט אידענטיטעטן און איבערלעבונג .דורך
צוויי-כוידעשלעך דיגיטאַ ל צוזאמענטרעפן ,האט די גרופּע באשלאסן די קוילעלדיק ריכטונג פון ביידע די גואַ ראַ נטעעד
) Guaranteed Income for Artists and Artistהאַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס און קינסטלער באַ שעפטיקונג פאגראמען
Employment Programs).
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צייטפלאן | 3
וויכטיק דאַ טעס
אַ פּפּליקאַ ציעס עפֿן  14פעברואר 2022
אַ פּפּליקאַ טאציעס פארמאכען 25מערץ 2022
אָ נזאָ ג פון סעלעקציע און ווייַטער סטעפּס 15אפריל 2022,
א פרטיתדיק צייטפלאן מיט אינסטרוקציעס פֿאַ ר אַ לע פארלאנגט ווייַטער סטעפּס  -פֿון אריינלייגן דאַ קיומענטן פון
.בארעכטיגונג  -וועט זיין צוגעשטעלט צו אויסגעקליבן אַ רטיסטן ביז אפריל 2022, 15

סדר פון אַ קטיוויטעטן
.אַ פּפּליקאַ ציע צייט :אלע אַ פּלאַ קאציעס וועט זיין דערלאנגט אָ נליין
סעלעקציע :נאָ ך די אַ פּלאַ קיישאַ ן צייט ענדיגט ,בארעכטיגט באטייליקטער וועט זיין אויסגעקליבן דורך אַ פּראָ צעס וואָ ס
.מאכט זיכער אַ גלייַך פאַ רשפּרייטונג פון געלט .זען אָ פּטיילונג , "5סעלעקציע פּראָ צעס "פֿאַ ר מער אינפֿאָ רמאַ ציע
אָ נזאָ ג פון סעלעקציע :אַ לע אַ פּליקאַ נץ וועט זיין אנגעזאגט וועגן זייער שטעלונג .אַ רטיסטן וואָ ס זיינען אויסגעקליבן צו
אָ נטייל נעמען וועט באַ קומען אַ פרטיתדיקע צייטפלאן און הדרכה פֿאַ ר די פארלאנגט ווייַטער סטעפּס .אַ רטיסטן וואָ ס
זענען נישט אויסגעקליבען וועט אויטאָ מאַ טיש קריגן אַ אי-מייל מיט אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אנדערע רעסורסן און הילף זיי קען
.זיין קוואַ לַיפאצירן פֿאַ ר
דארף אַ ז אויסגעקליבן , CRNYפאָ רלייגן דאָ קומענטן פון בארעכטיגונג :איידער באַ שטעטיקן די אריינגיין צו די פּראָ גראַ ם
.קינסטלער פאָ רלייגן דאַ קיומענטן פון זייער בארעכטיגונג
קבעגלויביגעקייט :אַ ן אומאָ פּהענגיק קאָ לעקטיוו פון קינסטלער און קבעגלויביגעקייט מומחים וועט באַ שטעטיקן די
.בארעכטיגונג פון אויסגעקליבן קינסטלער באזירט אויף זייער דערלאנגטע דאַ קיומענטן
בענעפיטן הדרכה :נאָ ך געראָ טן בעגלויביגען ,אויסגעקליבן אַ רטיסטן וואָ ס באַ קומען ריגירונג בענעפיטן איידער זיי
אָ ננעמען ,וועט זיין צוגעשטעלט מיט אַ געלעגנהייט צו פאַ רבינדן מיט אַ בענעפיטן מדריך צו באַ טראַ כטן די פּאָ טענציעל
.פּראַ ל פון דעם גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע אויף די ריגירונג בענעפיטן זיי באַ קומען
אנקומען :ווען זיי אָ ננעמען אָ נטייל אין דעם פּראָ גראַ ם ,אויסגעקליבן אַ רטיסטן וועט זיין אריינגענומען אין די צאָ לונג
.סיסטעם
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בארעכטיגונג | 4
ווער קען אנווענדין
:בארעכטיגט באטייליקטער מוזן טרעפן די פאלגענדע באדערפענישן
•

יאָ ר אַ לט אָ דער עלטער ווי  1יאנואר 18 2022

•

ערשטיק וווינאָ רט אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון אַ פּלאַ קאציע

•

) - Self Sufficiency Standardווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד( האָ בן פינאַ נציעל נויט
פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם ,אַ אַ פּליקאַ נט דארף פאלן אונטער די האַ כנאָ סע פון א משפחה פון די זעלבסט-גענוג
.סטאַ נדאַ רד

•

אידעניפיצירן אלץ אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט
אַ קינסטלער ,קולטור-טרעגער ,אָ דער קולטור-מאַ כער '(קינסטלער )'איז עמעצער וואס קעסיידער פאַ רקנאַ סט אין
קינסט אָ דער קולטור-פיר צו :אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו רייך איבערגעבן אָ דער טיילן מיט אנדערע ;איבערגעבן
טראדיציאנעלן וויסן און קולטורּ פיר ;פאָ רשלאָ גן קולטור רעסורסן צו זייער קהילות ;און /אָ דער צוזאמען-
רגאַ ניזירן און צוזאמען-שאַ פֿן אין קהילות צו געזעלשאַ פטלעך השפעה .אַ רטיסטן שטרעבן צו אונטערהאַ לטן זיךָא
,דורך זייער פיר און האַ לטן אַ היסכייַוועס צו פאָ רזעצן זייער פיר .אַ רטיסטן קענען אַ רבעטן ביי זיך אדער צוזאמען
.אָ דער ווי מחנכים אין זייער פעלד פון פיר

•

ניט אַ ן ארביטער פון אָ דער מיט א שייַכות (למשל ,אַ באַ לדיק משפּחה מיטגליד )צו אַ ן ארביטער פון קריאטיווס
 (TIDES) .ריבילד ניו יארק אדער טיידס

דעפֿיניציעס און פרטים
די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד באשלאסט די סומע פון האַ כנאָ סע פארלאנגט פֿאַ ר ארבעטן פאַ מיליעס צו טרעפן זייער
עיקערדיק באדערפענישן אין אַ מינימאַ ל טויגן מדרגה .דער סטאַ נדאַ רד באטראכט משפּחה זאַ ץ ,עלטער פון קינדער און פון
.דזשיאַ גראַ פיק אונטערשייד אין קאָ ס
:גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פּראָ גראַ ם  CRNYווי אַ זוי צו נוצן די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד צו באַ שליסן בארעכטיגונג פֿאַ ר די
• .דריקט דאָ צו נוצן די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד קאַ לקולאַ טאָ ר
• .ליג אַ רייַן ניו יארק סטעיט ,דיין קאָ ונטי און סארט הויזגעזינד /משפּחה אין די קאַ לקולאַ טאָ ר
• פאַ רגלייַך די יערלעך סך-הכל ביי די ענד פון די קאַ לקולאַ טאָ ר (די שורה פאר די לעצטע שורה )צו דיין גאַ נץ
.הויזגעזינד /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר 2021
• אויב דיין גאַ נץ הויזגעזינד /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר  2021פאלט אונטן די יערלעך סך-הכל וואס איז אין די
.קאַ לקולאַ טאָ ר ,איר זענט בארעכטיגט פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם
 (Center for Women’sאַ לע די אַ ליינ  -סאַ פיסיענסי סטאַ נדאַ רד דאַ טן געשאפן דורך די צענטער פֿאַ ר וואָ מען'ס וועלפער *
.אין אוניווערסיטעט פון וואַ שינגטאָ ן זענען בנימצא צו די ציבור )Welfare
:אַ רטיסטיק און קולטור פיר איז כולל ,אָ בער ניט באגרעניצט צו
•

קראַ פט

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
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כולל אַ רטיסטן ארבעטן אין סעראַ מיקס ,גלאז ,צירונג ,מעטאַ ל-ארבעט און טעקסטיילז  -מאכער ,אויסוועבן און
קווילטינג
טאנץ
,כולל טאַ נסערז ,קאָ ריאַ גראַ פערז און פּראָ דוסערס ארבעטן אין אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נראַ ז אַ זאַ ווי באַ לעט
.דזשאַ ז ,צאַ פּן ,היפּ האָ פּ ,אין לופט און מאָ דערן
) (designצייכענונג
כולל צייכענונג ארבעטן אין די פעלדער פון שניט ,גראַ פיק ,ארטיקלען און אינדאַ סטריאל פּלאַ ן
פילם
,כולל אַ רטיסטן ,אַ קטערז ,דירעקטאָ רס ,שאפעריש פּראָ דוסערס און אנדערע ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז
.אַ זוי ווי אַ נאַ מיישאַ ן ,בעלעטריסטיק ,דאַ קיומענטערי ,עפּיזאָ ד ,איקספּערמענאַ ל און דערציילונג
ליטערארישע קונסט
,כולל שרייבערס וואָ ס אַ רבעטן אין זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי בעלעטריסטיק ,נאַ נ-פיקשאַ ן ,קורץ געשיכטע שרייבן
.מעמאָ יר ,סקרינרייטינג ,פּאָ עזיע ,קאָ מעדיע ,קינדער ליטעראַ טור און גראַ פיק ראָ מאַ ן
מעדיע ארטס
,כולל אַ רטיסטן ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ארבעטן אין די צוזאמענקומען פון טעכנאָ לאָ גיע ,עסטעטיק
.דערציילונג און דיגיטאַ ל קולטורס
מוזיק
כולל זינגערס ,מיוזישאַ נז ,קאַ מפּאָ וזערז ,פּראָ דוסערס )די וואָ ס מאַ כן די קלאנגען און געפיל פון די רעקאָ רדינג( ,די-
,דזש'ס )אָ ריגינעל אַ רבעט( און לעבעדיק מוזיק דיזיינערז ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי היפּ האָ פּ
דזשאַ ז ,ראק ,פאפ ,קונטרי ,און קלאסישע
בעל-פה טראדיציעס
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס ,און קולטור שאפער וועמענס וויסן ,קונסט ,געדאנקען און אינטאַ מאַ טיק
קולטור מאַ טעריאַ ל באקומען ,אפגעהיט און איבערגעגעבען פון איין דור צו אנדערן דורך רייד אָ דער ליד ;קען
אַ רייַננעמען פאָ לקטאַ לעס ,באַ לאַ דז ,טשאַ נץ ,פּראָ זע אָ דער פערזן ,און דערציילונג
סואציאל פּראַ קטיס
כולל סאָ ושאַ לי פאַ רקנאַ סט און חברה פאַ רקנאַ סט קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס
קונסט נעמט ארום מענטשן און קהילות אין דעבאַ טע ,מיטאַ רבעט אָ דער געזעלשאַ פטלעך צוזאמעקומען און
אַ רבעט וואו קינסטלער זיינען אין שוטפעס מיט קהילות צו רעזולטאטן פון קהל אַ נטוויקלונג
טעאַ טער
כולל אַ קטערז און אַ קטראַ סיז ,דירעקטאָ רס ,דראַ מאַ טיקז ,קאָ סטיום דיזיינערז ,בינע דיזיינערז און ליכט דיזיינערז
אין אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נעראַ ז אַ זַוי ווי איקספּערמענאַ ל ,לעבעדיק קאַ מף ,ליאַ לקע ,אָ פּעראַ און מוזיקאַ ליש
.טעאַ טער
פאָ רשטעלונג קונסט
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז באשאפן דורך אן אקציע פון די
קינסטלער אָ דערּ אנדערע באטייליקטער ,וואָ ס קען זיין לעבעדיק אָ דער רעקאָ רדעד ,ספּאַ נטייניאַ ס אָ דער
געפלאנד ,טאַ קטיש און פאָ רשטעלונג
טראַ דיציאָ נעל ארטס
כולל אַ רטיסטן ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז פארווארצלט אין און שפיגלט אפ די
,טראַ דיציע און /אָ דער קולטור העריטאַ גע פון אַ קהל ,איבערגעגעבען פון דור צו דור ,אַ זַוי ווי קולטור טאַ נצן
קולטור מוזיק ,טראדיציאנעלן קראַ פס און סארטען פון עסען
וויסואַ ל ארטס
,כולל אַ רטיס ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס קונסט פיר איז אייַנמאָ נטירונג ,איליסטראציע
געמעל ,צייכענונג ,קאַ לאַ זש ,פּרינטמייקינג ,פאָ טאָ גראַ פיע ,סקולפּטור ,ווידעא קונסט אָ דער ציבור קונסט
) (Interdisciplinary Artsאינטערדיססיפּלינאַ רי ארטס
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וואָ ס ניצן אַ ינטערדיססיפּלינאַ רי צוגאַ נג מיט מער ווי איין
קינסט דיססיפּלין

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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כאָ טש מיר פֿאַ רשטיין אַ ז קינסט און קולטור זענען דיפינירט זייער ברייט ,מיר קענען נישט באַ טראַ כטן אף ווענדען פון
מענטשן וועמענס הויפּט פֿאַ רבינדונג צו די קונסט איז דורך קונסט אַ דמיניסטראַ ציע אָ דער געשעפט סוחרים אָ דער
:ווענדאָ רס ארבעטן אין פעלדער אַ זאַ ווי ,אָ בער ניט באגרעניצט צו
, oבאַ קין און קולינאַ ריש קונסט
, oקאָ סמעטאָ לאָ גיע )קאסמעטיקא(
, oאַ רקאַ טעקטשער ,אינטעריאר דיסיין ,לאַ נדשאַ פט פּלאַ ן
, oראַ דיאָ  -פערזענלעכקייטן און די-דזש'ס
 oגעשעעניש פּלאַ נירונג און פּראָ דוקציע ,און
. oגעזונט און טויגיקייט
.מיר איבערגעבן דעם פון כבוד פֿאַ ר דיין צייט און ענערגיע

באגרענעצונג
קינסטלער זענען נישט דערלויבט צו צולייגן צו ביידע די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם און אַ רטיסט
באַ שעפטיקונג פּראָ גראַ ם .מיר מוטיקן אַ לע פּאָ טענציעל אַ פּליקאַ נץ צו באַ טראַ כטן ,איידער אנווענדן ,וועלכער פּראָ גראַ ם
.איז בעסטער פּאַ סיק פֿאַ ר זייער באדערפענישן

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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סעלעקציע פּראָ צעס | 5
אונדזער גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם טוט נישט שטעלן אַ רטיסטן אין פאַ רמעסט מיט יעדער אנדערע
באזירט אויף קינסט זכות .ווי פילע אנדערע געראַ נטיד האַ כנאָ סע פּראָ גראַ מן ,אונדזער סעלעקציע פּראָ צעס זוכט צו
פארקליינערן פאָ רורטייל און מיינונגען וועגן ווערט .אונדזער פּראָ צעס לאזט אונדז צו האַ לטן אונדזער גלויבן אַ ז דערגרייכן
געזעגלשאפטיק יוישער איז וויכטיג און אנערקענן אַ ז שאָ דן היסטאָ ריש איז דערלאנגט אויף געוויסע באפעלקערן ,און די
.באפעלקערן האָ בן סיסטעמאטיש מיניעות צו דערגרייכן פינאַ נציעל זיכערהייט
די  2,400בארעכטיגט אַ רטיסטן וועט זיין אויסגעקליבן דורך אַ צופעליג פּראָ צעס וואָ ס לייג פּריאָ ריטעט אף מענטשן וואָ ס
:האַ לטן די פאלגענדע אידענטיטעט אָ דער קהל טנאָ ים (אין קיין ספעציעל סדר)
•
•
•
•
•
•
•
•

שוואַ רץ ,אינדיגענאָ וס און /אָ דער מענטשן פון קאָ ליר
טויב /פאַ רקריפּלט
,לעסביאַ ן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער /פֿראגן ,אינטערסעקס( LGBTQIAP+
) +אַ סעקסואַ ל /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל
זארג מענטשן
אימיגראנטן
פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן
פעלן פון פינאַ נציעל זיכערקייט נעץ
דאָ רפיש

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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פאָ רלייגן דאָ קומענטן פון בארעכטיגונג | 6
אַ פּליקאַ נץ וואָ ס זענען אויסגעקליבן צו אָ נטייל נעמען וועט זיין פארלאנגט צו פאָ רלייגן דאַ קיומענטן וואָ ס בעגלויבט זייער
בארעכטיגונג .ביז אפריל , 2022, 15יעדער אויסגעקליבן קינסטלער וועט זיין צוגעשטעלט מיט אַ פרטיתגיק צייטפלאן
.אַ רי ַינגערעכנט הדרכה פֿאַ ר אַ לע פארלאנגט ווייַטער טריט
און זיין מאַ נשאַ פֿט פון  CRNYדער אָ נזאָ ג וועט אַ רייַננעמען אַ דערהייַנטיקט רשימה פון די פּינטלעך דאַ קיומענטן
אומאפהענגיק אַ רטיסטן און דאַ טאן מומחים דאַ רפן צו פאַ רענדיקן די בעגלויביקן .אַ רטיס וועט זיין אנגעזאגט אויב זייער
.בארעכטיגונג איז נישט ביכולת צו זיין בעגלויבט
:דאָ קומענטן וואס קען זיין אַ רייַננעמען
יאָ ר אַ לט אָ דער עלטער ווי  1יאנואר 18 2022
• פאספארט אָ דער פאָ טאָ אידענטיפיצירונג
• איינער פון די וווינונג דאָ קומענטן אונטן מיט אַ געבורט טאָ ג
ערשטיק וווינאָ רט אין ניו יארק סטעיט
• א ניט-אויסגעגאנגען ניו יארק שטעיט דרייווער'ס לייסענס
• א ניט-אויסגעגאנגען ניו יארק שטעיט ניט-פירער אידענטיפיצירונג
• א ניט-אויסגעגאנגען ניו יארק סיטי לערנער דערלויבעניש ארויס דורך דעפארטמנט פון מוטור וויהקלס
)(DMV
•  iDNYCא ניט-אויסגעגאנגען
• .שטַ עיט אָ דער פעדעראלע טאקס פאפירן פֿאַ ר  2020אָ דער  ,2021וועלכער איז די לעצטע
• קאָ פּיע פון אַ יוטילאַ טיז רעכענונג
• באַ נק אָ דער קרעדיט קאַ רטל ויסזאָ גונג
• ) (property taxצאָ לונג אָ דער פאַ רמאָ ג שטייַער ) (mortgageא דינגען אָ דער סאַ בליס ,היפּאָ טעק
ויסזאָ גונג
• מעדיציניש דערקלערונג ,רעכענונג אָ דער פארצייכעניש
אידעניפיצירן אלץ אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט
דעפֿיניציע פון  CRNYדי פאלגענדע זאכן וועלן זיין געניצט בלויז צו באַ שטעטיקן דיין בארעכטיגונג לויט די
קינסטלער ,קולטור טרעגערס אָ דער קולטור פאבריקאנט .דיין מאַ טעריאַ לן וועט נישט זיין איבערגעקוקט פֿאַ ר
.זכות אָ דער אויסגיצייכנטקייט
•

באַ שרייַבן דיין מאדע צו זיין אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט וואָ ס
דערקלערט דיין היסכייַוועס און פיר ]באגרענעצט צו  100-300ווערטער[
אדער

•

לייגען אַ ווידעא אָ דער אַ ודיאָ פון זיך אויסמאלן דיין וועג צו זיין אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער
קולטור פאַ בריקאַ נט וואָ ס דערקלערט דיין היסכייַוועס און פירונג ]לימיט  2מינוט[

און

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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•

צו אַ וועבזייטל ,סאציאל מידיאַ  ,פרעס לינקס אָ דער קיין אנדערע דיגיטאַ ל מציאות  URLצושטעלן אַ
מ'וועט פרעגען דיר צו צולייגען א  URL,וואָ ס דעמאַ נסטרירט דיין פיר] .אויב איר קען נישט צושטעלן אַ
) (Resume or Curriculum Vitaeקורצע היסטוריא פון דיין לעבען ,לערנען קונטס און ארבעט

) - Self Sufficiency Standardווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד( האָ בן פינאַ נציעל נויט
• זיך-באריכט פון דיין גאַ נץ הויזגעזינד  /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר 2021
• .זיך-באריכט פון דיין הויזגעזינד גרייס  /משפּחה זאַ ץ
און
•

אריינליגען דיין האַ כנאָ סע אינפֿאָ רמאַ ציע דורך אונדזער בעגלויביגעקייט מומחים פארזיכערט פורטאל
אדער

•

,א סכום פון דאָ קומענטן וואָ ס בעסטער באווייזט דיין הויזגעזינד  /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר 2021
:וואָ ס קען אַ רייַננעמען
 פֿאַ ר W2(s) 2021
 פאָ רעם  1040פֿאַ ר 2021
 קייפל '1099ס פֿאַ ר 2021
 קאָ מבינאַ ציע פון באַ צאָ לט סטאַ בס און '1099ס פֿאַ ר 2021

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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בענעפיטן הדרכה | 7
אָ נטייל נעמען אין די קריאטיווס ריבילד ניו יארק פּראָ גראַ ם קען ווירקן אף שטאָ ט ,שטעיט אָ דער פעדעראלע בענעפיטן
.וואָ ס איר באַ קומען איצט
אַ רטיסטן וואָ ס זענען אויסגעקליבן צו אָ נטייל נעמען און דערווייַל באַ קומען בענעפיטן וועט האָ בן צוטריט צו אַ בענעפיטן
הדרכה-געבער .באַ געגעניש מיט אַ בענעפיט הדרכה-געבער קען אַ רויסהעלפן צו פֿאַ רשטיין ווי האַ כנאָ סע וועט ווירקן אף
 (SSI),דיין בארעכטיגונג פֿאַ ר די ציבור בענעפיטן וואָ ס איר איצט באַ קומען ,אַ זאַ ווי סופּפּלעמענטאַ ל סעקוריטי אינקאָ מע
צייטווייליגע  (SNAP),סופּפּלעמענטאַ ל נוטרישאַ ן הילף פּראָ גראַ ם  (SSDI),סאציאל סעקוריטי דיסאַ ביליטי אינסוראַ נסע
מעדיקאַ יד ,מעדיקאַ רע ,וועטעראַ נס בענעפיטן און פּובליק האָ וסינג .כאָ טש יעדער  (TANF),הילף פֿאַ ר נויטפאַ ל פאַ מיליעס
זענען ) (SSDIאון סאציאל סעקוריטי דיסאַ ביליטי אינסוראַ נסע ) (SSIפאַ ל וועט זיין אַ נדערש ,סאציאל סעקוריטי אינקאָ מע
.מסתּמא באווירקט
אונדזער הדרכה שוטפים פֿאַ ר בענעפיטן וועט העלפֿן געוויסע אויסגעקליבן אַ רטיסטן אין זייער באַ שלוס צו אָ ננעמען אָ דער
אַ ראָ פּגיין די געראַ נטיד האַ כנאָ סע .ווען די קינסטלער איז אריין אין דעם פּראָ גראַ ם ,די בענעפיטן הדרכה געבער וועט זיין
.בארעכטיגט צו אַ רוישעלפן מיט שטענדיק נוץ-פֿאַ רבונדענע פראבלעמען ,אויב זיי אויפשטיין
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 /דאַ טאַ זיכערקייט און קאַ נפאַ דענשיאַ לאַ טי | 8
סודות'דיקייט
וועט פאַ רלייגן און אָ נהאַ לטן זיכערהייט מיטלען געמאכט צו פארזיכערן די קאַ נפאַ דענשיאַ לאַ טי  /סודות'דיקייט פון CRNY
.אַ פּליקאַ נט אינפֿאָ רמאַ ציע און צו פאַ רמייַדן מענטשן אן רשות זען דאס ,צעשטערונג ,אָ נווער אָ דער שינוי פון אַ זאַ דאַ טן
האט אַ פאַ רשיידינע זיכערהייט פֿעיִקייטן און וואָ ס קענען זיין  CRNY,די אַ פּלאַ קטציע פּלאַ טפאָ רמ פון Submittable,
: https://www.submittable.com/security/געפֿונען דאָ
אינפֿאָ רמאַ ציע דערלאנגט ווי אַ טייל פון די אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס פֿאַ ר גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס וועט זיין
.מיט סעלעקציע און פּראַ ל אפשאצונג פּראצעס  CRNYאיינגעטיילט ווי אנאָ נים דאַ טן מיט שוטפים וואָ ס אַ רוישעלפן
אַ פּפּליקאַ נץ וועט נישט זיין פּערסנאַ לי אידענטיפיצירט סייַדן נאָ ך בעטען און קריגן זייער הסכמה
די אינפֿאָ רמאַ ציע פון באטייליטער קען אויך זיין אייגעטיילט ,מיט רשות ,מיט בענעפיטן הדרכה געבער שוטפים צו העלפן
.הדרכה וועגן די פּאָ טענציעל אָ נווער פון בענעפיטן וואס קען ארויסקומען פון אָ נטיילנעמען אין דעם פּראָ גראַ ם
די דאַ טן פון באטייליקטער וועט זיין געהאלטן ביז דעם סוף פון די קריאטיווס ריבילד ניו יארק איניציאטיוו )דעצעמבער
.נאָ ך דאַ קיומענטן איז בנימצא אויף בעטן 2024).

ווי צו ווענדין | 9
ביי  25מערץ  2022ביי  23:59ניו יארק צייט צו זיין  Submittableאחע אַ פּלאַ קאציעס מוזן זיין דערלאנגט דיגיטאַ ללי דורך
: https://creativesrebuildny.submittable.com/באטראכטן פֿאַ ר סעלעקציע
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אַ פּּליקאַ ציע הילף | 10
הילף טיש
האט געגרינדעט אַ הילף טיש (דעסק )וואָ ס וועט זיין בארעכטיגט איבער די גאנצע אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס .צו CRNY
:הילף דעסק וועט צושטעלן טעכניש שטיצן פֿאַ ר אַ פּליקאַ נץ וואָ ס , CRNYפאַ רזיכערן זאָ רג איבער די אַ פּלאַ קאציע פּראָ צעס
●
●
●

 FAQהאָ בן נאָ ך פֿראגן וועגן בארעכטיגונג פֿאַ ר יעדער פּראָ גראַ ם וואָ ס זענען נישט געענדפערט אין די גיידליינז און
זיי זענען נישט זיכער פון וועלכער פּראָ גראַ ם צו ווענדען
,איר קענען נישט אָ נווענדן אָ נליין און דאַ רפֿן עמעצער צו צולייגן פֿאַ ר זיי פֿאַ ר וועלכער זאל זיין סיבה
:אַ רייַנגערעכנט
○ באגרעניצטע צוטריט צו בראָ דבאַ נד אָ דער ווי-פי
○ די נויטיק צו פאָ רלייגן זייער אַ פּלאַ קאציע אין אַ אנדערע שפּראַ ך וואס איז ניט ענגליש אָ דער שפּאַ ניש
○ א פארקריפלונג וואס האלט זיי אפ פון דערגרייכען די אַ פּלאַ קאַ ציע
○ אנדערע צושטאנדן

אָ דער רופן ( 855-929-3863הילף  HelpDesk@creativesrebuildny.orgצו ריידן מיט די הילף דעסק ,בליצפּאָ סט
בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניו יארק צייט ).די הילף דעסק האט איבערזעצערס צו אַ רוישעלפן
.אַ פּליקאַ נץ וואָ ס קען ניט רעדן ענגליש אָ דער שפּאַ ניש ,און אַ פּליקאַ נץ וואָ ס לערנען די ענגליש שפּראַ ך

אינפֿאָ רמאַ ציע צונויפקימען
און עטלעכע רעגיאָ נאַ ל אָ רגאַ נאַ זאציעס ) (NYSCAאיז אין שוטפיס מיט די ניו יארק סטעיט קאָ ונסיל פֿאַ ר די ארטס CRNY
אַ ריבער די ַשטעיט צו האלטן אָ נליין אינפֿאָ רמאַ ציע צונויפקימען פֿאַ ר פּאָ טענציעל אַ פּליקאַ נץ צו לערנען מער וועגן אונדזער
שטיצן .מוועט צולייגן מער דאַ טומס און זיי  ASLפראגראם .אַ לע געשעענישן וועט צושטעלן אין פארשידענע שפראכן און
פֿאַ ר די מערסט דערהייַנטיקט פּלאַ ן און  www.creativesrebuildny.org/applyזענען אונטערטעניק צו טוישן .באַ זוכן
.רעגיסטראַ ציע אינסטרוקציע
טאָ ג האָ סט
דינסטאג 15,טן פעברואר  9:00,צופרילאנג איילאנד ארטס אַ לליאַ נס
) (Friends of Ganondaganדאנערשטאג ,פעברוא ר 12:00, 17פריינט פון גאַ נאַ נדאַ גאַ ן
 PMCNY Artsדינסטיק  22פעברואר 7:00
 (The Arts Council of theדאנערשטאג  24,פעברואר  7:00,ביי נאכט  -די ארטס קונסיל פון סאוטערן פינגר לייקס
)Southern Finger Lakes
 Kevin Gotkinשטיצן דיסאַ ביליטי אַ רטיסטרי מיט  PMדינסטיק ,מערץ  1בי ַי 7:00
ניו יארק סטעיט קאָ ונסיל אויף די ארטס PMדאנערשטיק  3טן מערץ 12:00
סט .לאָ ראַ נס קאָ ונטי ארטס קאָ ונסיל PMדאנערשטיק  10,מערץ 12:00
ארטס באַ דינונגס ינק .,טרי קאָ ונטי ארטס קאָ ונסיל ,סענעקאַ -יראָ קוואָ י נאַ שאַ נאַ ל מוזיי PMדינסטיק 15,טן מערץ 12:00,
ניו יארק סטעיט קאָ ונסיל אויף די ארטס PMדאנערשטיק 17,טן מערץ 12:00,
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איינצאל | 11
אַ לע פרטים וועט זיין צוגעשטעלט צו אויסגעקליבן באטייליקטער אין דער צייט פון אָ נזאָ ג ,אַ רייַנגערעכנט פרטיתדיק
אינפֿאָ רמאַ ציע וועגן אָ נהייב און סוף דאַ טעס .יעדער באַ טייליקטער וועט באַ קומען כוידעשלעך  $1,000באצאל פֿאַ ר 18
.קאָ נסעקוטיווע חדשים
.אַ לע באטייליקטער קענען באַ קומען באצאל ניט רעכענען מיט זייער דאַ קיומענטן סטאַ טוס
אַ קינסטלער וועמענס אמת נאָ מען איז אַ נדערש פון זייער לעגאַ ל נאָ מען איז בארעכטיגט צו אנווענדן .אונדזער
אַ פּלאַ קאציע פארלאנגט ביידע אַ לעגאַ ל נאָ מען און אַ אמת נאָ מען אַ זוי אַ ז מיר קענען פאַ רענדיקן די באגלויבען פּראָ צעס
.און פארזיכערען קאָ מוניקאַ ציע מיט יעדער קינסטלער
אָ פּציעס פֿאַ ר באקומען באצאל וועט אָ פהענגען אויף עטלעכע זאכען ,אָ בער וועט זיין אָ דער דורך אַ פרי-באַ צאָ לט
אָ דער דורך דירעקט אַ וועקלייגן אין א חשבון וואס די ) (pre-paid reloadable debit cardאיבערנוצן דעביט קאַ רטל
ארטיסט קלייבט אויס .אַ לע פרטים וועט זיין קלאר ארויסגעזאגט אין די פרטיתדיק צייטפלאן און ווייַטער טריטס
.צוגעשטעלט אין דער צייט פון אָ נזאָ ג
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ניו יארק סטעיט קינסטלער איבערבליק | 12
,נאָ ך פאָ רלייגן אַ אַ פּלאַ קאציע ,אַ רטיסטן וועט זיין פארבעטן צו אָ נטייל נעמען אין אַ איבערבליק וואָ ס האט דרייסיק פֿראגן
אַ לע ברירהדיק ,וואָ ס פרעגן וועגן קינסט פיר ,פינאַ נציעל צושטאנדן ,געזונט ,פּאַ נדעמיק דערפאַ רונג און אויסבליק וועגן
.פּאָ ליטיק און אַ דוואָ קאַ ט ענינים
זוכט צו שאַ פֿן אַ פּאָ רטרעט פון די באדערפענישן ,צושטאנדן און איבערלענעונג פון קינסטלער ,קולטור טרעגערס CRNY
און קולטור שאפער אַ ריבער ניו יארק שטעיט .מיר וועלן נוצן דעם פּאָ רטרעט צו אָ נפירן רעקאמענדירן און דערציילונג
ענדעראַ נס אַ רבעט בשייַכות צו שטיצן די באדערפענישן פון קינסטלער ,און צו אפשאצן צי די געלט צוגעשטעלט דורך
.העלפּט צו טרעפן די באדערפענישן אין א יסוד'יסדיקע אדער אומבייטען וועג CRNY
געלט ,און אַ לע ענטפערן  CRNYדיין אָ נטייל אין דעם איבערבליק וועט נישט פּראַ ל אויף דיין מעגליכקייט צו באַ קומען
וועט זיין שטרענג קאַ נפאַ דענטשאַ ל  /סודיתדיק ..אויב איר קלייַבן צו פּלאָ מבירן די איבערבליק ,די אינפֿאָ רמאַ ציע איר
.צושטעלן וועט ביישטייערן צו אַ פרטיסדיקע פארשטאנד פון ווי ניו יארק סטעיט קינסטלער לעבן הייַנט
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אַ פּפּליקאַ ציע פֿראגן | 13
מיר באַ שטעטיקן די סענסיטיוו נאַ טור פון דעמאָ גראַ פיק דאַ טאַ און ווי עס איז געווען גענוצט היסטאריש צו שאַ טן קאָ ליר
קהילות און אנדערע באדריקטע פעלקר .ענטפירן וועט זיין באהאנדלט שטרענג קאַ נפאַ דענטשאַ ל /סודיתדיק פֿאַ ר די
צוועקן פון אונדזער סעלעקציע פּראָ צעס ,די אַ פּלאַ קאציע פרעגט פֿראגן בלויז וועגן בארעכטיגונג און פֿאַ ר די וואָ ס
דערפאַ רונג מיניעות צו פינאַ נציעל זיכערהייט ,אַ רייַנגערעכנט מענטשן וואָ ס האָ בן די פאלגענדע אידענטיטעט אָ דער קהל
:טנאָ ים (אין קיין ספעציעלער סדר)
שוואַ רץ ,אינדיגענאָ וס און /אָ דער מענטשן פון קאָ ליר
•
טויב /פאַ רקריפּלט
•
,לעסביאַ ן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער /פֿראגן( LGBTQIAP+
•
) +אינטערסעקס ,אַ סעקסואַ ל /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל
אימיגראנטן
•
זארג מענטשן
•
פראבלעמען פון קרימינאַ ל גערעכטיקייט סיסטעם
•
פעלן פון פינאַ נציעל זיכערקייט נעץ
•
דאָ רפיש
•
:צו לערנען מער וועגן די געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם ,באַ זוכן
www.creativesrebuildny.org/apply/guaranteed-income

פרוווט צו מאַ כן דעם אַ פּלאַ קאציע ווי צוטריטלעך און . CRNYדעם אַ פּלאַ קאציע נעמט בעערעך  15מינוט צו פאַ רענדיקן
.פּשוט ווי מעגלעך
אויב איר דאַ רפֿן הילף ,ביטע רופן אונדזער הילף דעסק בי ַי ( 855-929-3863הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו
 HelpDesk@creativesrebuildny.org.ניו אירק צייט )אָ דער בליצפּאָ סט 16:00
שריט  :1באַ שטעטיקן דיין בארעכטיגונג צו צולייגן פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם
בארעכטיגונג קען נישט גאַ ראַ נטירן אַ ז איר וועט זיין אויסגעקליבן פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם .אויב אויסגעקליבן ,די ענטפערען *
.איר צושטעלן אין דעם אָ פּטיילונג וועט זיין באגליובט איידער איר וועט זיין אַ רייַן אין די פּראָ גראַ ם
זענט איר  18יאר אָ דער עלטער ווי פון  1יאנואר [? 2022קלייב אויס איינער] 1.
• יאָ [] (1.1בארעכטיגט)
• ניין [] (1.2ניט בארעכטיגט)
 .2איז דיין ערשטיק וווינאָ רט איצט אין ניו יארק סטעיט? ]קלייב אויס איינער[
• יאָ [] (2.1בארעכטיגט)
• ניין [] (2.2ניט בארעכטיגט)
 .3אידעניפיצירן איר אלץ אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט? ]קלייב אויס איינער[
• יאָ [] (3.1בארעכטיגט)
• ניין [] (3.2ניט בארעכטיגט)
.4

?) - Self Sufficiency Standardווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד( האָ בן פינאַ נציעל נויט
•

.דריקט דאָ צו נוצן די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד קאַ לקולאַ טאָ ר

געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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•
•

.ליג אַ רייַן ניו יארק סטעיט ,דיין קאָ ונטי און סארט הויזגעזינד /משפּחה אין די קאַ לקולאַ טאָ ר
פאַ רגלייַך די יערלעך סך-הכל ביי די ענד פון די קאַ לקולאַ טאָ ר (די שורה פאר די לעצטע שורה )צו דיין גאַ נץ
.הויזגעזינד /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר 2021

האט דיין גאַ נץ הויזגעזינד /משפּחה האַ כנאָ סע פֿאַ ר  2021פאַ לן אונטן די יערלעך סך-הכל געשריבען ביי אונטן
פון די קאַ לקולאַ טאָ ר( ?פארלאנגט ,אויסקלייַבן איינער)
איידער איר ענטפירט ,מיר מוטיקן איר צו מאַ כן זיכער אַ ז איר האָ ט געונוצט די קאַ לקולאַ טאָ ר לויט די אויבן*
הדרכה .אויב אויסגעקליבן ,מיר וועלן באַ שטעטיקן דעם אינפֿאָ רמאַ ציע איידער באַ אַ מטער פּאָ זיציע אין די
.פּראָ גראַ ם
• יאָ [] (4.1בארעכטיגט)
• ניין [] (4.2ניט בארעכטיגט)

 .5זייט איר ניט אַ ן ארביטער פון אָ דער מיט א שייַכות )למשל ,אַ באַ לדיק משפּחה מיטגליד( צו אַ ן ארביטער פון קריאטיווס
]קלייב אויס איינער[ ? ) (TIDESריבילד ניו יארק אדער טיידס
• יאָ [] (5.1ניט בארעכטיגט)
• ניין [] (5.2בארעכטיגט)
.6

איך ווייס אַ ז מיט אנווענדן פֿאַ ר גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע ,איך בין נישט דערלויבט צו פאָ רלייגן אַ אַ פּלאַ קאציע צו די
.אַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם
• אויסקלייבן קעסטל

שריט  :2אַ לגעמיינע אינפֿאָ רמאַ ציע
קאָ נטאַ קט אינפֿאָ רמאַ ציע
.7
.8
.9
.10
.11

לעגאַ ל ערשטער נאָ מען
לעגאַ ל לעצטע נאָ מען
ציבור  /בילכער  /אמת נאָ מען
אימייל אדרעס ]ביטע צושטעלן אַ גילטיק בליצפּאָ סט אַ דרעס פֿאַ ר שיקטומג קאָ מוניקאַ ציע בשייַכות צו דיין
]אַ פּלאַ קאציע
טעלעפאָ ן נומער
•
•

] [11.1צעלפון אָ דער לאַ נדלינע
]? [11.2אויב צעלפון ,קענען מיר קאָ נטאַ קט איר דורך טעקסט
 [11.2.1] oיאָ
 [11.2.2] oניין

 .12פּראָ נאָ ונס
געאָ גראַ פי
 .13גאַ ס אַ דרעס אָ דער אינטערסעקשאַ ן
 .14שטאט
געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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 .15זיפּ קאָ וד ]מוזן זיין אין -5ציפֿער פֿאָ רמאַ ט[
 .16קאָ ונטי ]באַ מערקונג אַ ז די סיטי פון ניו יארק איז געמאכט פון פינף בעראָ וז און יעדער בעראָ ו איז אַ אַ נדערע קאָ ונטי פון
,ניו יארק סטעיט] .ברוקלין איז קינגס קאָ ונטי ,די בראָ נקס איז בראָ נקס קאָ ונטי ,מאַ נהאַ טטאַ ן איז ניו יארק קאָ ונטי
].סטאַ טען איילאנד איז ריטשמאָ נד קאָ ונטי ,און קווינס איז קווינס קאָ ונטי
• ] [16.1אַ לבאַ ני קאָ ונטי
• ] [16.2אלאגייני קאָ ונטי
• ] [16.3בראָ נקס קאָ ונטי
• ] [16.4ברום קאָ ונטי
• ] [16.5קאטאראגוס קאָ ונטי
• ] [16.6קייַוגאַ קאָ ונטי
• ] [16.7שאטויקווא קאָ ונטי
• ] [16.8טשעמונג קאָ ונטי
• ] [16.9טשענאַ נגאָ קאָ ונטי
• ] [16.10קלינטאן קאונטי
• ] [16.11קאָ לאָ מביע קאָ ונטי
• ] [16.12קאָ רטלאַ נד קאָ ונטי
• ] [16.13דעלאַ ווער קאָ ונטי
• ] [16.14דוטטשעסס קאָ ונטי
• ] [16.15עירי קאָ ונטי
• ] [16.16עססעקס קאָ ונטי
• ] [16.17פראנקלין קאָ ונטי
• ] [16.18פולטאָ ן קאָ ונטי
• ] [16.19גענעסי קאָ ונטי
• ] [16.20גרין קאָ ונטי
• ] [16.21האַ מילטאָ ן קאָ ונטי
• ] [16.22הירקימער קאונטי
• ] [16.23דזשעפערסאַ ן קאָ ונטי
• ] [16.24קינגס קאָ ונטי )ברוקלין(
• ] [16.25לויס קאָ ונטי
• ] [16.26ליווינגסטאָ ן קאָ ונטי
• ] [16.27מאַ דיסאָ ן קאָ ונטי
• ] [16.28מאַ נראָ ו קאָ ונטי
• ] [16.29מאָ נטגאָ מערי קאָ ונטי
• ] [16.30נאַ סאו קאָ ונטי
• ] [16.31ניו יארק קאָ ונטי )מאַ נהאַ טטאַ ן(
• ] [16.32ניאַ גאַ ראַ קאָ ונטי
• ] [16.33אוניידא קאָ ונטי
• ] [16.34אונאנדאגא קאָ ונטי
• ] [16.35אָ נטאַ ריאָ קאָ ונטי
• ] [16.36אָ ראַ נדזש קאָ ונטי
• ] [16.37אָ רלעאַ נס קאָ ונטי
• ] [16.38אָ סוועגאָ קאָ ונטי
• ] [16.39אָ צעגאָ קאָ ונטי
• ] [16.40פּוטנאַ ם קאָ ונטי
געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

] [16.41קווינס קאָ ונטי
] [16.42רענסילעיר קאָ ונטי
] [16.43ריטשמאָ נד קאָ ונטי )סטעטען איילאנד(
] [16.44ראָ קקלאַ נד קאָ ונטי
] [16.45סט .לאָ ראַ נס קאָ ונטי
] [16.46סאַ ראַ טאָ גאַ קאָ ונטי
] [16.47סקענעקטידי קאָ ונטי
] [16.48סקוהיירי קאָ ונטי
] [16.49סקייליר קאָ ונטי
] [16.50סענעקאַ קאָ ונטי
] [16.51סטובען קאָ ונטי
] [16.52סופאָ לק קאָ ונטי
] [16.53סאליוואַ ן קאָ ונטי
] [16.54טיאָ גאַ קאָ ונטי
] [16.55טאָ מפּקינס קאָ ונטי
] [16.56אלסטער קאָ ונטי
] [16.57וואָ ראַ ן קאָ ונטי
] [16.58וואשינגטאן קאונטי
] [16.59וויין קאָ ונטי
] [16.60וועסטשעסטער קאָ ונטי
] [16.61וויאָ מינג קאָ ונטי
] [16.62ייטס קאָ ונטי

 .17געגנט ]וועל אויס איינער[
• ] [17.1קאַ פּיטאַ ל קאנט
• ] [17.2צענטראל ניו יארק
• ] [17.3פינגער לאַ קעס
• ] [17.4לאנג איילאנד
• ] [17.5מיד-הודסאָ ן
• ] [17.6מאָ האַ ק וואַ לי
• ] [17.7ניו יארק סיטי
• ] [17.8נורט לאַ נד
• ] [17.9דרום טיר
• ] [17.10מערב ניו יארק
 .18ווי וואָ לט איר באַ שרייַבן די קהילה אין וואָ ס איר לעבט? ]קלייב אויס איינער[
• ] [18.1שטאָ טיש
• ] [18.2סובורבאַ ן
• ] [18.3דאָ רפיש
• ] [18.4טרייבאַ ל
דעמאָ גראַ פיק אינפֿאָ רמאַ ציע
.] .19פֿאָ רמאַ ט  MM/DD/YYYYמוז זיין אין[ .ביטע לייג אַ רייַן דיין טאָ ג פון געבורט
: .20וואָ ס פון די פאלגענדע באשרייבט איר בעסטער?אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס איז רעכט
געראַ נטיד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם
פּראָ גראַ ם גיידליינז
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

] [20.1אַ ראַ בער אָ דער מיטל מזרח
] [20.2אַ סיאַ ן
] [20.3שוואַ רץ אָ דער אפריקאנער אמעריקאנער
] [20.4היספּאַ ניק אָ דער לאַ טייַן
אינדיגענאָ וס אמעריקאנער ,ערשטער נאַ ציאָ ן אָ דער אַ לאַ סקאַ געבוירן
] [20.6פּאַ סיפיק אינזלער אָ דער געבוירן האַ וואַ ייאַ ן
] [20.7ווייַס
] [20.8אנדערע :ביטע ספּעציפיצירן
] [20.9איך בעסער נישט צו ענטפֿערן

 .21צי איר אידענטיפיצירן ווי אַ ן אימיגראַ נט צו יו .עס .אי]?.קלייב אויס איינער[
• ] [21.1יאָ
• ] [21.2ניין
• ] [21.3איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
 .22וואָ ס איז דיין ערשטיק גערעדט שפּראַ ך?]קלייב אויס איינער[
• ] [22.1ענגליש
• ] [22.2שפּאַ ניש
• ] [22.3מאַ נדאַ רין אָ דער קאַ נטאָ נעסע
• ] [22.4רוסיש
• ] [22.5יידיש
• ] [22.6בענגאַ ליש
• ] [22.7קאָ רעיִש
• ] [22.8היישן קריאול
• ] [22.9איטאַ ליעניש
• ] [22.10אַ ראַ ביש
• ] [22.11פויליש
• ] [22.12אנדערע :ביטע ספּעציפיצירן
• ] [22.13איך בעסער נישט צו ענטפערן
: .23וואָ ס איז דיין דזשענדער אידענטיטעט? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס איז רעכט
• ] [23.1מאן
• ] [23.2פרוי
• ] [23.3ניט-ביינערי
• ] [23.4צוויי גייסט
• ] [23.5אנדערע :ביטע ספּעציפיצירן
• ] [23.6איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
 .24צי איר אידענטיפיצירן ווי טראַ נסגענדער? ]קלייב אויס איינער[
• ] [24.1יאָ
• ] [24.2ניין
• ] [21.3איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
 / .25לעסביאַ ן ,האמאסעקסואַ ל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,מאָ דנע(  LGBTQIAP +צי איר אידענטיפיצירן ווי
קוועסטשאַ נינג ,ינטערסעקס ,אַ סעקסואַ ל  /אַ ראָ מאַ נטיש ,פּאַ נסעקסואַ ל(?]קלייב אויס איינער[
• ] [25.1יא
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•
•

] [25.2ניין
] [25.3איך בעסער נישט צו ענטפערן

 .26צי איר אידענטיפיצירן ווי טויב אָ דער פאַ רקריפּלט?]קלייב אויס איינער[
• ] [26.1יאָ
• ] [26.2ניין
• ] [21.3איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
הויזגעזינד און קאַ מיוניטי טנאָ ים
 .27צי איר קעסיידער צושטעלן זאָ רג  -אָ דער ביי זיך אָ דער מיט עמעצער אַ נדערש  -צו איינער פון די פאלגענדע
:מענטשן? אויסקלייַבן אַ לע וואָ ס איז רעכט
• ] [27.1יאָ  ,אַ קינד אָ דער קינדער
• יאָ  ,אַ ספּאַ וס אָ דער שוטעף וואָ ס איז עלטער ,קראַ נק אָ דער פאַ רקריפּלט
• יאָ  ,אַ דערוואַ קסענער  /דערוואַ קסענע וואָ ס איז  /זענען עלטער ,קראַ נק אָ דער פאַ רקריפּלט
• ] [27.4יאָ  ,עמעצער אַ נדערש
• ] [27.5ניין
• ] [23.6איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
 .28צי איר האָ בן אַ פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן?]קלייב אויס איינער[
• ] [28.1יאָ
• ] [28.2ניין
• ] [21.3איך בעסער נישט צו ענטפֿערן
אויב יאָ  :האט דיין פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן געהאט השפעה אויף דיין פיייקייט צו געפֿינען
] [28.1.1באַ שעפטיקונג? ]וועל אויס איינער[
 [28.1] oיאָ
 [28.1.3] oניין
 [21.3] oאיך בעסער נישט צו ענטפֿערן
 .29ביטע באמערק אַ לע וואָ ס איז אמת וועגן דיין פינאַ נציעל זיכערקייַט נעץ] :סעלעקטירן אַ לע וואָ ס איז רעכט[
• ] [29.1איך בין נישט זיכער ווען איך וועל מאַ כן קיין האַ כנאָ סע ווידער
• ] [29.2איך האָ בן קיין פינאַ נציעל זיכערקייַט נעץ )שפאר אין די בענק ,פארמאגן ,משפּחה רעסורסן(
• ] [29.3איך בין שפּירעוודיק צו אַ מעדיציניש נויטפאַ ל
• ,איך האָ בן אויסערגעווינליך כויווים )פינאַ נציעל כויווים ניט באַ צאָ לט אין פול יעדער חודש ווי קרעדיט קאַ רדס
]) [29.4האלוואות ,אָ דער קורץ-טערמין כויוו ,תּלמיד אַ נטלייַען כויוו ,האָ וסינג כויוו ,אויטא אַ נטלייַען ,אנדערע
• ] [29.5קיינער פון די אויבן
אַ רטיסטיק פיר
 .30ביטע ריי אַ רויף צו דריי דיסאַ פּלאַ נז וואָ ס בעסטער פאַ רטראַ כטן דיין פיר ווי אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער
] FAQפרטיסדיקע באַ שרייַבונג פון יעדער קענען זיין געפֿונען אין[ :קולטור פאַ בריקאַ נט
• ] [30.1קראַ פט
• ] [30.2טאַ נצן
• ] [30.3פּלאַ ן
• ] [30.4פילם
• ] [30.5ליטערארישע ארטס
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

] [30.6מעדיע ארטס
] [30.7מוזיק
] [30.8בעל-פה טראדיציעס
] [30.9סאציאל פיר
] [30.10טעאַ טער
] [30.11פאָ רשטעלונג קונסט
] [30.12טראַ דיציאָ נעל ארטס
] [30.13וויסואַ ל ארטס
] [30.14אינטערדיססיפּלינאַ רי ארטס

 .31וואס איז דיין צוגאַ נג צו דיין פיר אלץ אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט? אויסקלייַבן אַ לע
:וואָ ס איז רעכט
• ]. [31.1איך אַ רבעט אליין ווי אַ קינסטלער
• ]. [31.2איך מיטאַ רבעט קעסיידער מיט אנדערע קינסטלער
• ]. [31.3איך מיטאַ רבעט קעסיידער מיט אנדערע ניט-אַ רטסטן
• ]. [31.4מייַן פיר דארף האבן אן אריינצי פון ציבור אָ דער קהל צו האָ בן טיפקייט
• ]. [31.5אויסשטעלונג מיין ארבעט צו אַ עולם איז וויכטיג צו מיין פיר
• ]. [31.6לערנען אָ דער דערציען אנדערע איז וויכטיג צו מיין פיר
שריט  :3שטיצן און פאָ רלייגן
:שטיצן איר אין דעם פּראָ צעס
פּראָ גראַ ם קען ווירקן אף שטאָ ט ,שטעיט  Creatives Rebuild New York Guaranteed Incomeאָ נטייל נעמען אין די
,אָ דער פעדעראלע בענעפיטן וואָ ס איר באַ קומען איצט .אויב איר באקומט איצט פובליק בענעפיטן און ווערט אויסגעקליבן
וועט איר האבן צוטריט צו א בענעפיטן הדרכה-געבער צו העלפן אין אייער באשלוס צו אָ ננעמען אָ דער אָ פּזאָ גן די
.געראַ נטיד האַ כנאָ סע
 .32איך באַ קום איצט בענעפיטן פון שטאָ ט ,שטעיט אָ דער פעדעראלע רעגירונג] .קלייב אויס איינער[
• ] [32.1יאָ
• ] [32.2ניין
אויב יאָ  :לויט דיין בעסטער וויסן ,אין וואָ ס פון די פאלגענדע זענען איר איצט אריין? ]סעלעקטירן אַ לע וואָ ס איז
]] [32.1.1רעכט
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

] (CCDF) [32.1.2טשיילדקער סאַ בסידי
] [32.1.3העד סטארט  /ערלי העד סטארט
] (SNAP) [32.1.4סופּפּלעמענטאַ ל נוטרישאַ ן הילף פּראָ גראַ ם
] (WIC) [32.1.5דערנערונג פּראָ גראַ ם פֿאַ ר פרויען קליינע קינדער און קינדער
] [32.1.6סעקשון  8האָ וסינג וואַ וטשער
] [32.1.7סובסידיעס פֿאַ ר געזונט מאַ רקעטפּלאַ ס עפאַ רזיכערונג
] [32.1.8מעדיקאַ יד פֿאַ ר אַ דולץ און שטילד געזונט פּלוס
] (EITC) [32.1.9ערנד האַ כנאָ סע שטייַער קרעדיט
] (CTC) [32/1/10קינד שטייער קרעדיט
] (CDCTC) [32/1/11פעדעראלע שטייער קרעדיט פֿאַ ר קינד און אָ פענגיק זאָ רגן
] (TANF) [32.1.12צייטווייליגע געלט הילף
] (SSI) [32.1.13סופּפּלעמענטאַ ל זיכערהייט האַ כנאָ סע
] (SSDI) [32.1.14סאציאל סעקוריטי דיסאַ ביליטי אינשוראַ נס
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o

]: [32.1.15אנדערע )ביטע ספּעציפיצירן(

 .33אייַנטיילונג דיין ענטפערן מיט אונדזער בענעפיטן הדרכה באטייליקר  CRNYאויב אויסגעקליבן ,טאָ ן איר צושטימען צו
און זיין קאָ נטאַ קטעד דורך זיי צו אָ נהייבן בענעפיטן הדרכה? ]קלייב אויס איינער[
• ] [33.1יאָ
• ] [33.2ניין
אויב אויסגעקליבן ,איר וועט דאַ רפֿן צושטעלן דאַ קיומענטַ ן צו באַ ווייַזן דיין בארעכטיגונג און צו פאַ רשרייַבן אין די צאָ לונג
:פּלאַ טפאָ רמע .אין דערצו ,ביטע ענטפער צו די פאלגענדע
 .34אויב אויסגעקליבן ,איך וועל קענען צושטעלן] :וועל אויס איינער[
• ] (SSN) [34.1מיין סאציאל סעקוריטי נומער
• ] (ITIN) [34.2מיין אינדיווידואל טאַ קספּייער אידענטיפיקיישון נומער
• ] [34.3ביידע ניט
דיין דאַ קיומענטן שטעלונג ווירק נישט אויף דיין פיייקייט צו זיין אויסגעקליבן פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם*
 / .35אויב מיר האָ בן א פראבלעם צו דערגרייכן איר ,ביטע צושטעלן די נעמען און קאָ נטאַ קט אינפֿאָ רמאַ ציע )אימייל
:טעלעפאָ ן( פון אַ רויף צו  2מענטשן וואָ ס לעבן אַ רויס דיין הויז וואָ ס קענען זיין א קאָ נטאַ קט צוווישן אונז
• ] [35.1קאָ נטאַ קט מענטש  :1נאָ מען
• ] [35.1.2קאָ נטאַ קט מענטש  :1בליצפּאָ סט
• ] [35.1.3קאָ נטאַ קט מענטש  :1טעלעפאָ ן
• ] [35.2קאָ נטאַ קט מענטש  :2נאָ מען
• ] [35.2.2קאָ נטאַ קט מענטש  :2בליצפּאָ סט
• ] [35.2.3קאָ נטאַ קט מענטש  :2טעלעפאָ ן
 .36איך באַ שטעטיקן און באַ ווייַזן אַ ז אַ לע די אינפֿאָ רמאַ ציע און ענטפֿערס צו פֿראגן זענען גאַ נץ ,אמת ,און ריכטיק ,צו דער
.בעסטער פון מיין וויסן און גלויבן
•

) (Checkboxטשעקבאָ קס

א דאנק פֿאַ ר אנדווענדן! מיר אָ פּשאַ צן די צייט וואָ ס איר האָ ט גענומען צו צולייגן פֿאַ ר אונדזער גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע
פֿאַ ר אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם .איר וועט זיין אנגעזאגט וועגן דיין שטעלומג דורך אפריל  .2022 ,15אויב איר וויסן אנדערע
.אַ רטיסטן אין ניו יארק סטעיט וואָ ס קען דאַ רפֿן דעם מיטל ,ביטע מוטיקן זיי צו אנווענדן
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?ווי מעגליך איז דאס אז איך וועט זיין אויסגעקליבן
גלויבט אַ לע קינסטלער פאַ רדינען שטיצן .די  CRNYאַ רטיסטן וועט ניט זיין אויסגעקליבן באזירט אויף זייער קינסט זכות ,ווי
שאַ נסן צו זיין אויסגעקליבן וועט אָ פהענגען אויף ווי פילע אַ רטיסטן אין די שטַ עיט ווענדן .אַ לע מינים פון קינסטלער ,ניט
.רעכענען מיט זייער אידענטיטעט ,אומשטאַ נד און אָ רט אין ניו יארק שטַ עיט וועט זיין אויסגעקליבן
?ווי האנדלט איר וועגען יוישער אין דיין סעלעקציע פּראָ צעס
מיר לייגען פּריאָ ריטעט אף געוויסע באפעלקערן וואָ ס האָ בן האָ בן סיסטעמאטיש מיניעות צו דערגרייכן פינאַ נציעל
זיכערהייט מיר דערקענען אַ ז עס איז פיל פארשידענקייט אין יעדער פון די פאלגענדע באפעלקער ,און קיין איין גרופּע איז
:אַ לע די זעלבע
•

.שוואַ רץ ,אינדיגענאָ וס און מענטשן פון קאָ ליר :מענטשן וועמענס ראַ סיש אידענטיטעט און קהל טרעפן רייסיזאַ ם

•

ווי אַ גשמיות אָ דער גייַסטיק פארשעדיקייט וואס  ADAטויב /פאַ רקריפּלט :דיסאַ ביליטי איז דיפיניצירט דורך די
,ערנסט באגרעניצט איינער אָ דער מער הויפּט לעבן אַ קטיוויטעטן (וואָ ס קען אַ רייַננעמען באַ וועגונג ,זיך-זאָ רגן
,לערנען ,קאמוניקאציע אָ דער ארבעטן ).דיסאַ ביליטי כולל אַ פארשידן קהל פון מענטשן מיט גשמיות ,טאפען
.אינטעלעקטואַ ל אָ דער פסיכא-געזעלשאַ פטלעך דיסאַ ביליטן און כראָ ניש קראַ נקייַט ;צווישן אנדערע

•

,לעסביאַ ן ,האמאסעקסואַ ל ,ביסעקסואַ ל ,טראַ נסגענדער ,קוועער /פֿראגן ,ינטערסעקס( LGBTQIAP +
אַ סעקסואַ ל /אַ ראָ מאַ טיק ,פּאַ נסעקסואַ ל  +):אַ לע וואָ ס האָ בן דיסקרימינאַ ציע באזירט אויף זייער דזשענדער
.אויסדרוק און /אָ דער אָ ריענטירונג ,ספּעציעל די שעדלעך עפעק פון טראַ נספאָ ביאַ און קווירפאָ ביאַ

•

אימיגראנטן :מענטשן מיט אַ קייט פון איבערלעבענישן וועמענס געבורט לאַ נד איז אַ רויס די ויניטיד סטייטס און
וואָ ס האָ בן סענאָ פאָ ביאַ ,פאַ רהאַ לטונג און דעפּאָ רטאַ ציע ,צווישן אנדערע עפעקטן וואָ ס שטעלן אין סכנה
.פינאַ נציעל זיכערהייט

•

זארג מענטשן :מענטשן וואָ ס צושטעלן זאָ רג צו אנדערע וואָ ס דאַ רפֿן עטלעכע גראַ ד פון שטענדיק הילף מיט
וואָ כעדיק אויפגאביס געזעציקייט אָ דער טעגלעך .די וואס קריגן שטיצונג קען לעבן אין ווינארט אָ דער
אינסטיטוציע ,קייט פון קינדער צו עלטערע דערוואקסענע און האָ בן כראָ ניש קראנקייט אָ דער דיסאבַ יליטעטן
.טנאָ ים

•

פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם פראבלעמן :מענטשן וואָ ס האָ בן צו טאן מיט די פאַ רברעכער לעגאַ ל סיסטעם ווי אַ
.איינגעקלאגטער ;עפשער פריער אין תפיסה און אָ פט האָ בן שוועריקייטן קרייגן באַ שעפטיקונג

•

פעלן פון פינאַ נציעל זיכערקייט נעץ :א פינאַ נציעל זיכערקייַט נעץ איז אַ פערזענלעכע פינאַ נציעל קישן וואָ ס
קענען אַ רייַננעמען נויטפאַ ל שפארן געלט ,שארמעגען ,משפּחה רעסורסן ,דיסעביליטי פאַ רזיכערונג און לעבן
פאַ רזיכערונג אַ זוי אַ ז איינער קענען פינאַ נציעל שטיצן זיך פֿאַ ר  3 - 6חדשים אָ ן האַ כנאָ סע און /אָ דער אין די פאַ ל
.פון אַ נויטפאַ ל

•

דאָ רפיש :איז דעפינירט אין כּמעט אַ טוץ פאַ רשידענע וועגן אין ניו יארק סטעיט ;אָ בער ,פֿאַ ר די צילן פון די
פאַ נדינגען' ,דאָ רפיש קהילות 'זענען די אַ רויס פון מעטראָ פּאָ ליטאַ ן און מיקראָ פּאָ ליטאַ ן געביטן מיט אַ CRNY's
.באַ פעלקערונג פון  10,000אָ דער ווייניקערע איינווונער

?וועט מען אויסגעקליבן אַ רטיסטן וואָ ס לעבן אַ רויס פון ניו יארק סיטי
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יאָ  ,דער סעלעקציע פּראָ צעס וועט נעמען אין באטראכט פאַ רשפּרייטונג איבער די שטַ עיט ,און מיר האָ פן אַ ז אונדזער
.אַ וטריטש סטראַ טעגיעס וועט פארזיכערן אַ רטיסטן פון אַ לע קאַ ונטיז פון ניו יארק סטעיט
?וועל איך מוזן צאלן שטייערן אויף דעם געלט
גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר  CRNYדי פעדעראלע שענקן שטייער באַ פרייַונג פֿאַ ר  2022איז . $16,000אַ רטיסטן אין
אַ רטיסטן פּראָ גראַ ם וועט באַ קומען אַ גאַ נץ פון  $18,000איבער  18חדשים ;קיין קינסטלער וועט באַ קומען מער ווי
קען נישט צושטעלן עצות וועגען די שטייער קאַ נסאַ קווענסיס פון באקומען די געראַ נטיד . CRNYאין איין יאָ ר $16,000
 .האַ כנאָ סע
?אויף וואָ ס מעג איך ארויסגעבען די געלט
!עס זענען קיין הגבלות אויף ווי איר פאַ רברענגען דיין געלט
?צי איך דאַ רפֿן צו האָ בן אַ סאציאל סעקוריטי נומער צו זיין בארעכטיגט
ניין
? ITINוואָ ס איז אַ
) (IRSאיז אַ שטייער פּראַ סעסינג נומער ארויס דורך די אינטערנל רעווענו סערוויס ) (ITINאַ טאַ קספּייער אידעניטעט נומער
אבער וואס האָ בן ניט  -און זענען נישט  ITINצו מענטשן וואָ ס זענען פארלאנגט צו האָ בן אַ ן  ITINsאַ רויסגעבן  IRSדי
 (SSA).פון דיסאציאל סעקוריטי אַ דמיניסטראַ טיאָ ן ) (SSNבארעכטיגט צו קריגן  -א סאציאל סעקוריטי נומער
) (Free Tax Prepאָ דער פארזיכערן אַ ז עס איז נאָ ך אַ קטיוו ,פריי שטייער פּרעפּ  ITINאויב איר דאַ רפֿן שטיצן צו געפֿינען דיין
זען  ITIN,קענען העלפֿן געפֿינען דיין ,סערטאַ פייד אַ קסעפּטאַ נס אַ גענט פּראָ גראַ ם  IRSזייטלעך וואָ ס אָ נטייל נעמען אין די
.אַ ז עס איז אַ קטיוו ,און /אָ דער העלפן באַ נייַען
?וואָ ס זענען בענעפיטן הדרכה געבערס און פראוואָ ס פאָ רשלאָ גן איר דאָ ס
בענעפיטן הדרכב געבערס זענען געווינלעך סאציאל וואָ רקערס וואָ ס העלפֿן מענטשן און זייער פאַ מיליעס צו פֿאַ רשטיין ווי
 (SSI),די געלט וואס זיי מאכען קען ווירקן זייער בארעכטיגונג פֿאַ ר ציבור בענעפיטן ,אַ זאַ ווי סאציאל סעקוריטי אינקאָ מע
)סופּפּלעמענטאַ ל נוטרישאַ ן הילף פּראָ גראַ ם( ,מעדיקאַ רע ,און  (SSDI), SNAPסאציאל סעקוריטי דיסאַ ביליטי אינשוראַ נס
.פילע מער
ארבעטן מיט די בענעפיטן הדרכה געבערס וועט שטיצן אויסגעקליבן אַ רטיסטן ,איידער זיי מאַ כן זייער באַ שלוס צו
.אָ ננעמען די געראַ נטיד האַ כנאָ סע ,וואָ ס קען פארלירען אנדערע בענעפיטן דורך באקומען די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע
דאס קען טרעפן ווען מענטשן באַ קומען ציבור בענעפיטן פון די רעגירונג ,פאַ רדינען אַ כאַ פּן ,און דאַ ן אַ נטדעקן אַ ז זיי מאַ כן
.צו פיל געלט צו באַ קומען די בענעפיטן .זיי פונדעסטוועגן מאַ כן נישט גענוג געלט צו טונטערהאַ לטן זיך און זייער הויזגעזינד
.צו לערנען מער  https://www.benefitscliff.com/what-is-a-benefits-cliffבאַ זוכן
?פארוואס דארף איר באַ שטעטיקן מיין בארעכטיגונג
איז קריגט געלט אויסשליסלעך דורך פּריוואַ טע צדקה'ס ,מיר האָ בן אַ לעגאַ ל פליכט צו פארזיכערען אַ ז אַ לע די  CRNYווייַל
געלט גייט צו מענטשן וואָ ס פּאַ סיק די בארעכטיגונג וואָ ס איז דורך געטראכט און באוויליקט דורך אונדזער לעגאַ ל
.מאַ נשאַ פֿט
?איך וווין אין אַ טייל-צייט אָ רט אַ רויס פון ניו יארק ,בין איך נאָ ך בארעכטיגט
.צו זיין בארעכטיגט פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם ,דיין ערשטיק וווינאָ רט דאַ רף זיין אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון אַ פּלאַ קאציע
?איך געלעבט אין ניויארק סטעיט אין  2020אָ בער איך האָ ב געלאָ זן פֿאַ ר די פּאַ נדעמיק .בין איך בארעכטיגט
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איר זענט בארעכטיגט פֿאַ ר דעם פּראָ גראַ ם אויב דיין ערשטיק וווינאָ רט איז אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון
אַ פּלאַ קאציע .מיר דערקענען די קאָ מפּלעקס נאַ טור פון ווואנען און די פּאַ נדעמיק ,און ווייַל פון באַ נד און קאַ פּאַ ציטעט ,מיר
.זענען נישט ביכולת צו באַ טראַ כטן די תנאים אויף פאַ ל-ביי-פאַ ל
?ווער איז אַ קינסטלער ,קולטור טרעגער ,אָ דער קולטור פאַ בריקאַ נט
אַ קינסטלער ,קולטור-טרעגער ,אָ דער קולטור-מאַ כער '(קינסטלער)' איז עמעצער וואס קעסיידער פאַ רקנאַ סט אין קינסט
אָ דער קולטור-פיר צו :אויסדריקן זיך מיט די כוונה צו איבערגעבן אָ דער טיילן מיט אנדערע ;איבערגעבן טראדיציאנעלן וויסן
און קולטור פירונג ;פאָ רשלאָ גן קולטור רייכקייט צו זייער קהילות ;און  /אָ דער צוזאמען-אָ רגאַ ניזירן און צוזאמען-שאַ פֿן אין
קהילות צו געזעלשאַ פטלעך השפעה .אַ רטיסטן שטרעבן צו אונטערהאַ לטן זיך דורך זייער פיר און האַ לטן אַ היסכייַוועס צו
.פאָ רזעצן זייער פיר .אַ רטיסטן קען אַ רבעטן ביי זיך אדער צוזאמען ,אָ דער ווי מחנכים אין זייער פעלד פון פיר
?דעפֿיניציע פון קינסט אָ דער קולטור פיר  CRNYוועלכע דיסאַ פּלאַ נז זענען אַ רייַנגערעכנט אין די
:אַ רטיסטיק און קולטור פיר כולל ,אָ בער איז ניט באגרעניצט צו
•

קראַ פט
כולל אַ רטיסטן ארבעטן אין סעראַ מיקס ,גלאז ,צירונג ,מעטאַ ל-ארבעט און טעקסטיילז  -מאכער ,אויסוועבן און
קווילטינג
טאנץ
,כולל טאַ נסערז ,קאָ ריאַ גראַ פערז און פּראָ דוסערס ארבעטן אין אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נראַ ז אַ זאַ ווי באַ לעט ,דזשאַ ז
.צאַ פּן ,היפּ האָ פּ ,אין לופט און מאָ דערן

•

) (designצייכענונג
כולל צייכענונג ארבעטן אין די פעלדער פון שניט ,גראַ פיק ,ארטיקלען און אינדאַ סטריאל פּלאַ ן

•

פילם
כולל אַ רטיסטן ,אַ קטערז ,דירעקטאָ רס ,שאפעריש פּראָ דוסערס און אנדערע ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז ,אַ זוי
.ווי אַ נאַ מיישאַ ן ,בעלעטריסטיק ,דאַ קיומענטערי ,עפּיזאָ ד ,איקספּערמענאַ ל און דערציילונג

•

ליטערארישע קונסט
,כולל שרייבערס וואָ ס אַ רבעטן אין זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי בעלעטריסטיק ,נאַ נ-פיקשאַ ן ,קורץ געשיכטע שרייבן
.מעמאָ יר ,סקרינרייטינג ,פּאָ עזיע ,קאָ מעדיע ,קינדער ליטעראַ טור און גראַ פיק ראָ מאַ ן

•

מעדיע ארטס
,כולל אַ רטיסטן ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ארבעטן אין די צוזאמענקומען פון טעכנאָ לאָ גיע ,עסטעטיק
.דערציילונג און דיגיטאַ ל קולטורס

•

מוזיק
כולל זינגערס ,מיוזישאַ נז ,קאַ מפּאָ וזערז ,פּראָ דוסערס )די וואָ ס מאַ כן די קלאנגען און געפיל פון די רעקאָ רדינג( ,די-
,דזש'ס )אָ ריגינעל אַ רבעט( און לעבעדיק מוזיק דיזיינערז ארבעטן אין פאַ רשידן זשאַ נעראַ ז אַ זאַ ווי היפּ האָ פּ ,דזשאַ ז
ראק ,פאפ ,קונטרי ,און קלאסישע

•

בעל-פה טראדיציעס
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס ,און קולטור שאפער וועמענס וויסן ,קונסט ,געדאנקען און אינטאַ מאַ טיק קולטור
מאַ טעריאַ ל באקומען ,אפגעהיט און איבערגעגעבען פון איין דור צו אנדערן דורך רייד אָ דער ליד; קען אַ רייַננעמען
פאָ לקטאַ לעס ,באַ לאַ דז ,טשאַ נץ ,פּראָ זע אָ דער פערזן ,און דערציילונג

•

סואציאל פּראַ קטיס
כולל סאָ ושאַ לי פאַ רקנאַ סט און חברה פאַ רקנאַ סט קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס
קונסט נעמט ארום מענטשן און קהילות אין דעבאַ טע ,מיטאַ רבעט אָ דער געזעלשאַ פטלעך צוזאמעקומעןאון אַ רבעט
וואו קינסטלער זיינען אין שוטפעס מיט קהילות צו רעזולטאטן פון קהל אַ נטוויקלונג

•
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•

טעאַ טער
כולל אַ קטערז און אַ קטראַ סיז ,דירעקטאָ רס ,דראַ מאַ טיקז ,קאָ סטיום דיזיינערז ,בינע דיזיינערז און ליכט דיזיינערז אין
אַ פאַ רשיידנקייַט פון זשאַ נעראַ ז אַ זַוי ווי איקספּערמענאַ ל ,לעבעדיק קאַ מף ,ליאַ לקע ,אָ פּעראַ און מוזיקאַ ליש
.טעאַ טער

•

פאָ רשטעלונג קונסט
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז באשאפן דורך אן אקציע פון די
,קינסטלער אָ דערּ אדערע באטייליקטער ,וואָ ס קען זיין לעבעדיק אָ דער רעקאָ רדעד ,ספּאַ נטייניאַ ס אָ דער געפלאנד
טאַ קטיש און פאָ רשטעלונג

•

טראַ דיציאָ נעל ארטס
כולל אַ רטיסטן ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס ווערק איז פארווארצלט אין און שפיגלט אפ די
טראַ דיציע און  /אָ דער קולטור העריטאַ גע פון אַ קהל ,איבערגעגעבען פון דור צו דור ,אַ זַוי ווי קולטור טאַ נצן ,קולטור
מוזיק ,טראדיציאנעלן קראַ פס און סארטען פון עסען

•

וויסואַ ל ארטס
,כולל אַ רטיס ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס קונסט פיר איז אייַנמאָ נטירונג ,איליסטראציע ,געמעל
צייכענונג ,קאַ לאַ זש ,פּרינטמייקינג ,פאָ טאָ גראַ פיע ,סקולפּטור ,ווידעא קונסט אָ דער ציבור קונסט

•

) (Interdisciplinary Artsאינטערדיססיפּלינאַ רי ארטס
כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור שאפער וואָ ס ניצן אַ אינטערדיססיפּלינאַ רי צוגאַ נג מיט מער ווי איין
קינסט דיססיפּלין

?ווער איז נישט גערעכנט ווי אַ קינסטלער פֿאַ ר די צוועקן פון די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס פּראָ גראַ ם
כאָ טש מיר פֿאַ רשטיין אַ ז קינסט און קולטור זענען דיפינירט זייער ברייט ,מיר קענען נישט באַ טראַ כטן אף ווענדען פון
מענטשן וועמענס הויפּט פֿאַ רבינדונג צו די קונסט איז דורך קונסט אַ דמיניסטראַ ציע אָ דער געשעפט סוחרים אָ דער
:ווענדאָ רס ארבעטן אין פעלדער אַ זאַ ווי ,אָ בער ניט באגרעניצט צו
•
•
•
•
•
•

,באַ קין און קולינאַ ריש קונסט
,קאָ סמעטאָ לאָ גיע )קאסמעטיקא(
,אַ רקאַ טעקטשער ,אינטעריאר דיסיין ,לאַ נדשאַ פט פּלאַ ן
,ראַ דיאָ  -פערזענלעכקייטן און די-דזש'ס
געשעעניש פּלאַ נירונג און פּראָ דוקציע ,און
.געזונט און טויגיקייט

?און אף וואָ ס נוצן איר עס  (Self-Sufficiency Standard),וואָ ס איז די זעלבסט-גענוג סטאַ נדאַ רד
די זעלבסט-צופרידנקייט סטאַ נדאַ רד איז אַ מאָ ס פון האַ כנאָ סע מינימום וואָ ס איז באזירט אויף די פאַ קטיש קאָ ס פון אַ לע
עיקערדיק באדערפענישן פֿאַ ר ארבעטן פאַ מיליעס :האָ וסינג ,קינדער זארג ,עסנוואַ רג ,כעלטקער ,טראַ נספּערטיישאַ ן ,און
פאַ רשידן זאכן ,ווי געזונט ווי די קאָ ס פון טאַ קסיז און פּראַ ל פון שטייַער קרעדיץ .דעם מאָ ס באשרייבט וויפיל האַ כנאָ סע
.משפחות פון פארשידענע גרויסקייט און חיבורים דאַ רפֿן אָ ן ציבור אָ דער פּריוואַ ט הילף
http://www.selfsufficiencystandard.org/the-standard/overview/

 OPM,צו אידענטיפיצירן מענטשן אין נויט .די ) (OPMפילע געלט הילף פראגראמען נוצן די אַ פיציעלל אָ רעמקייַט מאָ ס
וואָ ס איז אַ נטוויקלט געוואָ רן מיט אַ האַ לבן יאָ רהונדערט צוריק ,איז איצט מעטאָ דאָ לאָ גיש אויסטערלירט און מעסטן שוין
כעזשבן  OPMנישט גענוי די מעגליכקייט צו פאַ רזאָ רגן פאַ ר זיך און די משפּחה; אין בעסטער עס מעסט אפקומעניש .די
.איז באזירט בלויז אויף די קאָ ס פון עסנוואַ רג  -טראכטן אַ ז עסנוואַ רג איז  1/3פון אַ משפּחה בודזשעט
איין-גרייס-פאסט-אַ לע מאָ דעל ,וואָ ס בייטאום קאָ ס נאָ ר דורך די גרייס פון דער משפּחה און נומער  OPMניט ענלעך צו די
פון קינדער ,די סטאַ נדאַ רד קאָ ס אויך בייַטן לויט די עלטער פון קינדער  -פֿאַ ר בייַשפּיל ,קינד זארג קאָ ס זענען דראַ מאַ טיש
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איז די זעלבע איבער די גאנצע יו .עס .אי ,.וואס א משפחה דארף האבן  OPMאַ נדערש דורך עלטער .צום סוף ,כאָ טש די
.איז אנדערש פֿאַ ר יעדער קאָ ונטי אָ דער געגנט אין אַ שטַ עיט
.איך בין נישט אויסגעקליבן און בין אין אַ נויטפאַ ל
צו באַ קומען דערהייַנטיקונגען אויף אנדערע רעסורסן  CRNYמיר שטארק פֿאָ רשלאָ גן איר צייכן אַ רויף פֿאַ ר די נוזלעטער פון
צו  https://www.creativesrebuildny.org/contact/און געלט וואָ ס איר קען זיין בארעכטיגט צו באַ קומען .באַ זוכן
.צייכן אַ רויף
) (Guaranteed Income for Artistsפארוואס קען איך נישט אנווענדן צו ביידע די גואַ ראַ נטעעד האַ כנאָ סע פֿאַ ר אַ רטיס
? CRNYביי ) (Artists Employment Programsאון אַ רטיס באַ שעפטיקונג פראגראם
צו טיף )מיטאַ רבעטער  AEPאון זייער( מיר דערקענען די ריזיק נויט וואָ ס פילע קינסטלער האָ בן ,און מיר צוטרוי אַ רטיסטן
באַ טראַ כטן וואָ ס פון די צוויי פראגראמען איז בעסטער פֿאַ ר זייער ספּעציפיש באדערפענישן .דער ערשטיק הדגשה פון דער
איז די שוטפעס צווישן אַ רטיס און קהל-באזירט ) (Artist Employment Programאַ רטיסט עמפּלוימענט פּראָ גראַ ם
אָ רגאַ נאַ זאציע .א היסכייַוועס צו דעם שוטפעס איז וויכטיק צו אונדזער רעצענזיע פּראָ צעס און צו די הצלחה פון די
פארגעלייגט מיטאַ רבעט .אויך ,לאזען אַ רטיסטן צו זיין באַ טראַ כט פֿאַ ר ביידע פראגראמען קאָ נפליקט מיט אונדזער ציל צו
.שטיצן  2,700יחיד קינסטלער אַ ריבער ניו יארק סטעיט
?אויב איך בין אויסגעקליבן צו באַ קומען געראַ נטיד האַ כנאָ סע ,וועט מיין נאָ מען זיין עפנטלעך צו די ציבור
.ניין פערזענלעכע אינפֿאָ רמאַ ציע וועט קיינמאָ ל זיין ארויסגעגעבן אָ ן צושטימען
?זענען עס רעפּאָ רטן באדערפענישן
געראַ נטיד האַ כנאָ סע איז באמת אַ ן אן תנאים צאָ לונג און דעריבער קיין רעפּאָ רטן וועט זיין פארלאנגט .אויסגעקליבענע
פאָ רשונג ,דערציילונג אָ דער  CRNYקינסטלער קען זיין פארבעטן צו אָ נטייל נעמען ,פֿאַ ר נאָ ך פאַ רגיטיקונג ,אין די
,אָ דער נישט  CRNYאַ דוואַ קאַ סי אַ רבעט אין דער צוקונפֿט .דיין באַ שלוס צי צו אָ נטייל נעמען אין קיין נאָ ך אַ קטיוויטעטן מיט
.וועט נישט האָ בן קיין פּראַ ל אויף דיין אריינגיין אין די געראַ נטיד האַ כנאָ סע פּראָ גראַ ם
?איך רעד נישט ענגליש אָ דער שפּאַ ניש .ווי קען איך אנווענדען
די הילף דעסק האט איבערזעצערס צו אַ רוישעלפן אַ פּליקאַ נץ וואָ ס קען ניט רעדן ענגליש אָ דער שפּאַ ניש ,און אַ פּליקאַ נץ
וואָ ס לערנען די ענגליש שפּראַ ך .ביטע קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק דורך רופן ) 855-929-3863לעבידיק הילף בנימצא
HelpDesk@creativesrebuildny.org.מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו  16:00ניו יארק צייט( אָ דער אימייל
?איך האָ בן מער שאלות .וועמען קען איך קאָ נטאַ קטירן
ביטע קאָ נטאַ קט אונדזער הילף דעסק דורך רופן ) 855-929-3863לעבידיק הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00צו
 .HelpDesk@creativesrebuildny.orgניו יארק צייט( אָ דער אימייל 16:00
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