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 איבערבליק | 1
 

 (CRNY - Creatives Rebuild New York) די גערַאנטיד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיסטן ּפרָאגרַאם פון קריאטיווס ריבילד ניו יארק
 וועט צושטעלן  2,400 קינסטלער מיט רעגולער , אן תנאים, געלט איינצאלן פון $1,000  ּפער חודש ֿפַאר 18  קָאנסעקוטיווע 

  .חדשים
 

 קָאנטעקסט און זעאונג | 2
 

 גוַארַאנטעעד  הַאכנָאסע פראגראמן  בויען זיכערקיַיט נעצן צו  פארזיכערען  ַאז  קיין  יחיד פאלען אונטער  אַ  געוויסע הַאכנָאסע
 גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע  CRNY איבער  ציַיט .זיי געבן מענטשן  צו איבערקומן קריזיס  און אויסּפלַאנירן ֿפַאר דער צוקונֿפט .די 

 ,ֿפַאר ַארטיסטן ּפרָאגרַאם  נעמט אינסּפירַאציע  פון  עקָאנָאמיש  און רַאסיש יושר  מווומַאנץ פון דער פַארגַאנגענהייט
   .רעגירונג מענטשן ,רעּפעראציע פילַאנטרָאּפיסטן און פראגראמן  איבער  די  וועלט

 
 פילע  גערַאנטיד  הַאכנָאסע פראגראמן  הָאבן באוויזען די  עפעקיווקייט  פון רעגולערע געלט איינצאלן  צו  ֿפַארבעסערן  די

 פינַאנציעל פעסטקיַיט  פון מענטשן .אויף  דעם  ראיות וואס מען  האט ,אונדזער ּפרָאגרַאם 'ס ציל איז צו העלֿפן ַארטיסטן צו
  .טרעפן זייער עיקערדיק  באדערפענישן  ַארויס  פון טראדיציאנעלן ָאדער  זכות-באזירט שענקן

  

 ווי דער ּפרָאגרַאם ארבעט 
 אַ  צוזאמענקומען  - (Think Tank) אין  הַארבסט  פון 2021 ,קריאטיווס ריבילד  ניו יארק  האט  צוזאמענגעליגט אַ  ט 'ינק  טאנק

 פון ניו  יארק  סטעיט קינסטלער  ,געלערנטע ,סטרַאטעגיסטן און  ַאקטיוויסטן פון ברייט אידענטיטעטן  און  איבערלעבונג  .דורך 
 צוויי-כוידעשלעך  דיגיטַאל  צוזאמענטרעפן ,האט די גרוּפע באשלאסן די קוילעלדיק ריכטונג  פון ביידע די  גוַארַאנטעעד 
 (Guaranteed Income for Artists and Artist הַאכנָאסע  ֿפַאר ַארטיס  און קינסטלער  בַאשעפטיקונג  פאגראמען

Employment Programs).  
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 צייטפלאן | 3
 וויכטיק דַאטעס 

 ַאּפּפליקַאציעס עֿפן 14  פעברואר 2022
 ַאּפּפליקַאטאציעס פארמאכען 25 מערץ 2022

 ָאנזָאג פון סעלעקציע און וויַיטער סטעּפס15 אפריל ,2022
 

 א פרטיתדיק צייטפלאן מיט אינסטרוקציעס ֿפַאר  ַאלע פארלאנגט  וויַיטער סטעּפס - ֿפון אריינלייגן  דַאקיומענטן  פון
 .בארעכטיגונג - וועט  זיין  צוגעשטעלט צו  אויסגעקליבן  ַארטיסטן ביז  אפריל 15 ,2022

 

 סדר פון ַאקטיוויטעטן
  .ַאּפּפליקַאציע צייט: אלע ַאּפלַאקאציעס  וועט  זיין דערלאנגט  ָאנליין

 
 סעלעקציע :נָאך  די  ַאּפלַאקי ישַאן צייט ענדיגט ,בארעכטיגט  באטייליקטער וועט זיין אויסגעקליבן  דורך אַ  ּפרָאצעס ווָאס

  .מאכט זיכער  אַ  גליַיך  פַארשּפרייטונג  פון  געלט  .זען ָאּפטיילונג  5" ,סעלעקציע  ּפרָאצעס  "ֿפַאר מער  אינֿפָארמַאציע
 

 ָאנזָאג פון סעלעקציע: ַאלע  ַאּפליקַאנץ וועט זיין  אנגעזאגט  וועגן  זייער שטעלונג  .ַארטיסטן ווָאס זיינען  אויסגעקליבן  צו 
 ָאנטייל  נעמען  וועט בַאקומען אַ  פרטיתדיקע  צייטפלאן און הדרכה ֿפַאר די פארלאנגט וויַיטער סטעּפס  .ַארטיסטן ווָאס

 זענען נישט אויסגעקליבען וועט אויטָאמַאטיש  קריגן אַ  אי-מייל  מיט אינֿפָארמַאציע וועגן  אנדערע רעסורסן און הילף זיי  קען
  .זיין קווַאַליפאצירן  ֿפַאר 

 
 דארף  ַאז  אויסגעקליבן  CRNY ,פָארלייגן דָאקומענטן פון בארעכטיגונג: איידער  בַאשטעטיקן  די  אריינגיין  צו  די ּפרָאגרַאם

 .קינסטלער פָארלייגן  דַאקיומענטן פון  זייער  בארעכטיגונג
 

 קבעגלויביגעקייט: ַאן אומָאּפהענגיק  קָאלעקטיוו  פון קינסטלער  און  קבעגלויביגעקייט  מומחים  וועט בַאשטעטיקן די 
 .בארעכטיגונג פון אויסגעקליבן קינסטלער באזירט  אויף זייער דערלאנגטע דַאקיומענטן

 
 בענעפיטן הדרכה :נָאך  גערָאטן בעגלויביגען ,אויסגעקליבן  ַארטיסטן וואָ ס  בַאקומען  ריגירונג בענעפיטן  איידער  זיי 

 ָאננעמען ,וועט זיין צוגעשטעלט  מיט אַ  געלעגנהייט צו פַארבינדן מיט אַ  בענעפיטן מדריך  צו בַאטרַאכטן די ּפָאטענציעל
  .ּפרַאל  פון דעם גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע אויף  די ריגירונג  בענעפיטן  זיי בַאקומען 

 
 אנקומען: ווען  זיי ָאננעמען ָאנטייל אין דעם ּפרָאגרַאם ,אויסגעקליבן ַארטיסטן  וועט זיין אריינגענומען  אין די  צָאלונג 

  .סיסטעם 
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  בארעכטיגונג | 4
 ווער קען אנווענדין 

  :בארעכטיגט באטייליקטער  מוזן טרעפן די  פאלגענדע באדערפענישן
  

 יָאר ַאלט ָאדער עלטער ווי 1 יאנואר 2022 18 •
 

 ערשטיק וווינאָ רט אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון ַאּפלַאקאציע •
 

  (Self Sufficiency Standard - ווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג  סטַאנדַארד) הָאבן פינַאנציעל נויט •
 ֿפַאר דעם  ּפרָאגרַאם ,אַ  ַאּפליקַאנט דארף פאלן אונטער  די  הַאכנָאסע פון   א  משפחה פון די  זעלבסט-גענוג

 סטַאנדַארד.
  

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

טראדיציאנעלן  וויסן  און  קולטוּר פיר  ;פָארשלָאגן  קולטור רעסורסן צו  זייער  קהילות ;און  /ָאדער צוזאמען -
 רגַאניזירן און צוזאמען-שַאֿפן  אין  קהילות צו געזעלשַאפטלעך השפעה .ַארטיסטן שטרעבן צו  אונטערהַאלטן זיךָא
 ,דורך זייער  פיר און  הַאלטן אַ  היסכיַיוועס  צו פָארזעצן  זייער  פיר .ַארטיסטן קענען ַארבעטן  ביי  זיך אדער צוזאמען

  .ָאדער  ווי  מחנכים אין זייער פעלד פון פיר 
  

 ניט ַאן ארביטער פון ָאדער מיט  א שיַיכות  )למשל ,אַ  בַאלדיק משּפחה מיטגליד (צו ַאן ארביטער פון קריאטיווס •
 . (TIDES) ריבילד ניו יארק אדער טיידס

  דעֿפיניציעס און פרטים
 די זעלבסט-גענוג סטַאנדַארד  באשלאסט  די סומע פון  הַאכנָאסע פארלאנגט ֿפַאר ארבעטן  פַאמיליעס  צו  טרעפן זייער 

 עיקערדיק באדערפענישן אין  אַ  מינימַאל טויגן מדרגה .דער  סטַאנדַארד באטראכט  משּפחה זַאץ ,עלטער  פון  קינדער  און פון 
  .דזשיַאגרַאפיק  אונטערשייד  אין  קָאס 

  
  :גוַארַאנטעעד  הַאכנָאסע ּפרָאגרַאם  CRNY ווי  ַאזוי  צו  נוצן  די זעלבסט-גענוג סטַאנדַארד  צו  בַאשליסן  בארעכטיגונג  ֿפַאר די

 קַאלקולַאטָאר רדסטַאנדאַ  גענוג -זעלבסט די נוצן וצ  דאָ  דריקט. •
 .ליג  ַאריַין  ניו  יארק סטעיט ,דיין  קָאונטי און  סארט  הויזגעזינד  /משּפחה אין די קַאלקולַאטָאר  •
 פַארגליַיך  די  יערלעך סך -הכל ביי די ענד פון  די קַאלקולַאטָאר )די שורה  פאר  די  לעצטע שורה (צו דיין גַאנץ •

 .הויזגעזינד   /משּפחה הַאכנָאסע ֿפַאר  2021
 אויב דיין גַאנץ הויזגעזינד   /משּפחה הַאכנָאסע ֿפַאר  2021 פאלט אונטן די  יערלעך  סך -הכל וואס  איז אין  די •

  .קַאלקולַאטָאר  ,איר זענט בארעכטיגט ֿפַאר  דעם ּפרָאגרַאם
  

 Center for Women’s) ַאלע די  ַאליינ  - סַאפיסיענסי סטַאנדַארד  דַאטן געשאפן  דורך  די  צענטער ֿפַאר ווָאמען'ס  וועלפער *
Welfare) אין אוניווערסיטעט פון ווַאשינגטָאן  זענען בנימצא צו  די  ציבור.  

  
 :ַארטיסטיק און קולטור פיר איז  כולל ,ָאבער ניט  באגרעניצט  צו

 
 קרַאפט •

http://www.selfsufficiencystandard.org/calculator/
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 כולל ַארטיסטן  ארבעטן אין  סערַאמיקס ,גלאז ,צירונג  ,מעטַאל-ארבעט  און טעקסטיילז - מאכער  ,אויסוועבן  און
 קווילטינג

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

 .דזשַאז, צַאּפן, היּפ הָאּפ, אין לופט און מָאדערן 
 (design) צייכענונג •

 כולל צייכענונג ארבעטן אין  די פעלדער  פון  שניט ,גרַאפיק ,ארטיקלען  און  אינדַאסטריאל  ּפלַאן 
 פילם •

 ,כולל ַארטיסטן ,ַאקטערז ,דירעקטָארס ,שאפעריש ּפרָאדוסערס  און  אנדערע  ארבעטן  אין  פַארשידן  זשַאנערַאז
 .ַאזוי ווי  ַאנַאמיישַאן ,בעלעטריסטיק ,דַאקיומענטערי ,עּפיזָאד ,איקסּפערמענַאל און דערציילונג 

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

 .מעמָאיר  ,סקרינרייטינג  ,ּפָאעזיע  ,קָאמעדיע ,קינדער ליטערַאטור  און  גרַאפיק רָאמַאן
 מעדיע ארטס  •

 ,כולל ַארטיסטן ,קולטור  טרעגערס און קולטור שאפער ארבעטן  אין  די צוזאמענקומען פון  טעכנָאלָאגיע ,עסטעטיק
 .דערציילונג  און דיגיטַאל  קולטורס

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

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

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

 ַאריַיננעמען פָאלקטַאלעס ,בַאלַאדז ,טשַאנץ ,ּפרָאזע  ָאדער  פערזן ,און דערציילונג
 סואציאל ּפרַאקטיס •

 כולל סָאושַאלי פַארקנַאסט און  חברה  פַארקנַאסט קינסטלער  ,קולטור  טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס 
 קונסט  נעמט ארום  מענטשן  און קהילות אין דעבַאטע ,מיטַארבעט ָאדער  געזעלשַאפטלעך  צוזאמעקומען און 

 ַארבעט  וואו  קינסטלער  זיינען אין שוטפעס מיט  קהילות צו רעזולטאטן  פון קהל ַאנטוויקלונג
 טעַאטער  •

 כולל ַאקטערז  און ַאקטרַאסיז ,דירעקטָארס ,דרַאמַאטיקז ,קָאסטיום  דיזיינערז ,בינע דיזיינערז  און  ליכט  דיזיינערז 
 אין  אַ  פַארשיידנקיַיט פון  זשַאנערַאז  ַאַזוי  ווי  איקסּפערמענַאל ,לעבעדיק קַאמף ,ליַאלקע ,ָאּפעראַ  און  מוזיקַאליש

 .טעַאטער
 פָארשטעלונג קונסט  •

 כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור  שאפער וועמענס ווערק  איז  באשאפן  דורך  אן  אקציע  פון די 
 קינסטלער ָאדעּר  אנדערע באטייליקטער  ,ווָאס קען זיין לעבעדיק ָאדער  רעקָארדעד ,סּפַאנטייניַאס ָאדער 

 געפלאנד ,טַאקטיש און פָארשטעלונג
 טרַאדיציָאנעל ארטס •

 כולל ַארטיסטן ,קולטור  טרעגערס און קולטור שאפער וועמענס  ווערק איז פארווארצלט אין  און  שפיגלט  אפ  די
 ,טרַאדיציע און   /ָאדער  קולטור  העריטַאגע פון  אַ  קהל ,איבערגעגעבען פון דור  צו דור  ,ַאַזוי  ווי  קולטור  טַאנצן

 קולטור  מוזיק ,טראדיציאנעלן  קרַאפס  און  סארטען פון  עסען 
 וויסוַאל ארטס •

 ,כולל ַארטיס ,קולטור טרעגערס  און  קולטור  שאפער  וועמענס קונסט פיר  איז  אי ַינמָאנטירונג  ,איליסטראציע
 געמעל ,צייכענונג  ,קַאלַאזש ,ּפרינטמייקינג  ,פָאטָאגרַאפיע ,סקולּפטור  ,ווידעא קונסט  ָאדער ציבור קונסט 

 (Interdisciplinary Arts) אינטערדיססיּפלינַארי ארטס •
 כולל קינסטלער ,קולטור טרעגערס און קולטור  שאפער ווָאס  ניצן אַ  ינטערדיססיּפלינאַ רי  צוגַאנג  מיט  מער  ווי איין

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

 ארבעטן אין פעלדער ַאזַא ווי, ָאבער ניט באגרעניצט צו ווענדָארס :
o בַאקין און קולינַאריש קונסט, 
o  (קאסמעטיקא) קָאסמעטָאלָאגיע, 
o ַארקַאטעקטשער, אינטעריאר דיסיין, לַאנדשַאפט ּפלַאן, 
o רַאדיָא -  פערזענלעכקייטן און די-דזש'ס, 
o  געשעעניש ּפלַאנירונג און  ּפרָאדוקציע, און 
o געזונט און טויגיקייט. 
 

  .מיר  איבערגעבן דעם פון  כבוד  ֿפַאר  דיין  צייט  און ענערגיע

 

 באגרענעצונג
 קינסטלער זענען נישט דערלויבט צו צולייגן  צו  ביידע  די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר  ַארטיס  ּפרָאגרַאם און ַארטיסט

 בַאשעפטיקונג ּפרָאגרַאם  .מיר  מוטיקן ַאלע ּפָאטענציעל  ַאּפליקַאנץ צו  בַאטרַאכטן ,איידער אנווענדן ,וועלכער  ּפרָאגרַאם
  .איז  בעסטער ּפַאסיק  ֿפַאר  זייער באדערפענישן
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 סעלעקציע ּפרָאצעס | 5
 

 אונדזער גוַארַאנטעעד  הַאכנָאסע ֿפַאר  ַארטיס  ּפרָאגרַאם  טוט  נישט שטעלן ַארטיסטן אין  פַארמעסט  מיט יעדער  אנדערע
 באזירט אויף קינסט זכות .ווי פילע אנדערע גערַאנטיד  הַאכנָאסע ּפרָאגרַאמן ,אונדזער סעלעקציע ּפרָאצעס זוכט  צו 

 פארקליינערן פָארורטייל און מיינונגען וועגן ווערט .אונדזער  ּפרָאצעס לאזט אונדז צו הַאלטן  אונדזער גלויבן ַאז דערגרייכן
 געזעגלשאפטיק יוישער  איז  וויכטיג  און  אנערקענן ַאז  שָאדן  היסטָאריש  איז דערלאנגט  אויף  געוויסע  באפעלקערן ,און די

  .באפעלקערן  הָאבן  סיסטעמאטיש מיניעות צו  דערגרייכן  פינַאנציעל זיכערהייט
  

 די 2,400 בארעכטיגט  ַארטיסטן  וועט זיין אויסגעקליבן  דורך  אַ  צופעליג ּפרָאצעס ווָאס לייג ּפריָאריטעט אף  מענטשן ווָאס
  :הַאלטן  די פאלגענדע אידענטיטעט ָאדער  קהל  טנָאים  )אין קיין ספעציעל  סדר (

 
 שווַארץ ,אינדיגענָאוס און  /ָאדער  מענטשן פון  קָאליר •
 טויב  /פַארקריּפל ט  •
• LGBTQIAP+ (לעסביַאן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסוַאל ,טרַאנסגענדער  ,קוועער   /ֿפראגן ,אינטערסעקס, 

 (+ ַאסעקסוַאל   /ַארָאמַאטיק ,ּפַאנסעקסוַאל
 זארג  מענטשן  •
 אימיגראנטן  •
 פַארברעכער לעגַאל  סיסטעם  פראבלעמן  •
 פעלן  פון פינַאנציעל זיכערקייט  נעץ •
 דָארפיש  •
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 פָארלייגן דָאקומענטן פון  בארעכטיגונג | 6
 

 ַאּפליקַאנץ ווָאס  זענען  אויסגעקליבן צו ָאנטייל  נעמען וועט זיין פארלאנגט צו פָארלייגן  דַאקיומענטן ווָאס בעגלויבט זייער
 בארעכטיגונג  .ביז אפריל  15 ,2022 ,יעדער  אויסגעקליבן קינסטלער  וועט זיין צוגעשטעלט מיט אַ  פרטיתגיק צייטפלאן

  .ַארייַ נגערעכנט הדרכה  ֿפַאר  ַאלע פארלאנגט וויַיטער  טריט
  
דַאקיומענטן  ּפינטלעך די  פון רשימה  דערהיַינטיקט  אַ  ַאריַיננעמען וועט  ָאנזָאג דער  CRNYפון מַאנשַאֿפט זיין און 

 אומאפהענגיק ַארטיסטן און דַאטאן  מומחים  דַארפן  צו  פַארענדיקן די  בעגלויביקן .ַארטיס  וועט  זיין אנגעזאגט אויב זייער 
  .בארעכטיגונג איז נישט  ביכולת צו זיין  בעגלויבט 

 
 ַאריַיננעמען  וואס קען זייןדָאקומענטן  :
 

 יָאר ַאלט ָאדער עלטער ווי 1 יאנואר 2022 18
 אידענטיפיצירונג פָאטאָ  ָאדער  פאספארט  •
 איינער פון די וווינונג דָאקומענטן אונטן מיט ַא געבורט טָאג   •

  
 ערשטיק וווינָארט אין ניו יארק סטעיט

 אויסגעגאנגען ניו יארק שטעיט דרייווער'ס לייסענס-א ניט  •
 פירער אידענטיפיצירונג -אויסגעגאנגען ניו יארק שטעיט ניט-א ניט  •
אויסגעגאנגען ניו יארק סיטי לערנער דערלויבעניש ארויס דורך דעפארטמנט פון מוטור וויהקלס- א ניט  •

 (DMV) 
•  iDNYC ויסגעגאנגען א -א ניט 
 , וועלכער איז די לעצטע2021ָאדער  2020ֿפַאר  שַטעיט ָאדער פעדעראלע טאקס פאפירן  . •
 קָאּפיע פון ַא יוטילַאטיז רעכענונג •
 בַאנק ָאדער קרעדיט קַארטל ויסזָאגונג •
 (property tax) צָאלונג ָאדער פַארמָאג שטיַיער (mortgage) א דינגען ָאדער סַאבליס, היּפָאטעק •

 ויסזָאגונג
 מעדיציניש דערקלערונג, רעכענונג ָאדער פארצייכעניש  •

  
 אידעניפיצירן אלץ ַא קינסטלער, קולטור טרעגער, ָאדער קולטור פַאבריקַאנט

 דעֿפיניציע פון  CRNY די פאלגענדע זאכן וועלן זיין געניצט בלויז צו בַאשטעטיקן דיין בארעכטיגונג לויט די 
 קינסטלער, קולטור טרעגערס ָאדער קולטור פאבריקאנט. דיין מַאטעריַאלן וועט נישט זיין איבערגעקוקט ֿפַאר

 .זכות ָאדער אויסגיצייכנטקייט
 

 בַאשריַיבן דיין מאדע צו זיין ַא קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער קולטור פַאבריקַאנט ווָאס •
  דערקלערט דיין היסכיַיוועס און פיר [באגרענעצט צו 100-300  ווערטער]

 
  אדער 

 
 לייגען ַא ווידעא ָאדער ַאודיָא פון זיך אויסמאלן דיין וועג צו זיין ַא קינסטלער, קולטור טרעגער אָ דער  •

  קולטור פַאבריקַאנט ווָאס דערקלערט דיין היסכיַיוועס און פירונג [לימיט 2  מינוט]
 

 און 
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 צו ַא וועבזייטל, סאציאל מידיַא, פרעס לינקס ָאדער קיין אנדערע דיגיטַאל מציאות URL צושטעלן אַ  •
 מ'וועט פרעג ען דיר צו צולייגען א  ,URL ווָאס דעמַאנסטרירט דיין פיר. [אויב איר קען נישט צושטעלן אַ 

 (Resume or Curriculum Vitae) קורצע היסטוריא פון דיין לעבען, לערנען קונטס און ארבעט 
  

 (Self Sufficiency Standard - ווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג סטַאנדַארד) הָאבן פינַאנציעל נויט
 זיך - באריכט פון דיין גַאנץ הויזגעזינד / משּפחה  הַאכנָאסע ֿפַאר  2021 •
 .זיך - באריכט פון דיין הויזגעזינד גרייס / משּפחה זַאץ •

 
  און 

 
  אריינליגען דיין הַאכנָאסע אינֿפָארמַאציע דורך אונדזער בעגלויביגעקייט מומחים פארזיכערט פורטאל •

 
 אדער

 
 ,א סכום פון דָאקומענטן ווָאס בעסטער באווייזט דיין הויזגעזינד / משּפחה הַאכנאָ סע ֿפַאר 2021 •

 :ווָאס קען ַאריַיננעמען
 W2(s) 2021 ֿפַאר  
 2021 פָארעם 1040  ֿפַאר  
 2021 קייפל 1099'ס ֿפַאר  
 2021 קָאמבינַאציע פון בַאצָאלט סטַאבס און 1099'ס ֿפַאר  
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  בענעפיטן הדרכה | 7 
 

 ָאנטייל נעמען אין די קריאטיווס ריבילד ניו יארק  ּפרָאגרַאם קען ווירקן אף שטָאט, שטעיט ָאדער פעדעראלע בענעפיטן
  .ווָאס איר בַאקומען איצט

 
 ַארטיסטן ווָאס זענען אויסגעקליבן צו ָאנטייל נעמען און דערוויַיל בַאקומען בענעפיטן וועט הָאבן צוטריט צו ַא בענעפיטן

 הדרכה- געבער. בַאגעגעניש מיט ַא בענעפיט הדרכה- געבער קען ַארויסהעלפן צו ֿפַארשטיין ווי הַאכנָאסע וועט ווירקן אף
 ,(SSI) דיין בארעכטיגונג ֿפַאר די ציבור בענעפיטן ווָאס איר איצט בַאקומען, ַאזַא ווי סוּפּפלעמענטַאל סעקוריטי אינקָאמע

 צייטווייליגע ,(SNAP) סוּפּפלעמענטַאל נוטרישַאן הילף ּפרָאגרַאם ,(SSDI) סאציאל סעקוריטי דיסַאביליטי אינסו רַאנסע 
 מעדיקַאיד, מעדיקַארע, וועטערַאנס בענעפיטן און ּפובליק הָאוסינג. כָאטש יעדער ,(TANF) הילף ֿפַאר נויטפַאל פַאמ יליעס 

 זענען (SSDI) און סאציאל סעקוריטי דיסַאביליטי אינסורַאנסע  (SSI) פַאל וועט זיין ַאנדערש, סאציאל סעקוריטי אינקָאמע 
  .מסּתמא באווירקט

 
 אונדזער הדרכה שוטפים ֿפַאר בענעפיטן וועט העלֿפן געוויסע אויסגעקליבן ַארטיסטן אין זייער בַאשלוס צו ָאננעמען ָאדער 

 ַארָאּפגיין די גערַאנטיד הַאכנָאסע. ווען די קינסטלער איז אריין אין דעם ּפראָ גרַאם, די בענעפיטן הדרכה געבער וועט זיין
  .בארעכטיגט צו ַארוישעלפן מיט שטענדיק נוץ- ֿפַארבונדענע פראבלעמען, אויב זיי אויפשטיין
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 / דַאטאַ  זיכערקייט און קַאנפַאדענשיַאלַאטי | 8
  סודות 'דיקייט

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

Submittable,  די ַאּפלַאקטציע ּפלַאטפָארמ פון CRNY,  האט ַא פַארשיידינע זיכערהייט ֿפעִיקייטן און ווָאס קענען זיין 
 https://www.submittable.com/security/ : ָגעֿפונען דא 

 
 אינֿפָארמַאציע דערלאנגט ווי ַא טייל פון די ַאּפלַאקאציע ּפרָאצעס ֿפַאר גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס וועט זיין
 .מיט  סעלעקציע און ּפרַאל אפשאצונג ּפראצעס CRNY איינגעטיילט ווי אנָאנים דַאטן מיט שוטפים ווָאס ַארוישעלפן

 ַאּפּפליקַאנץ וועט נישט זיין ּפערסנַאלי אידענטיפיצירט סיַידן נָאך בעטען און קריגן זייער הסכמה
 

 די אינֿפָארמַאציע פון באטייליטער קען אויך זיין אייגעטיילט, מיט רשות, מיט בענעפיטן הדרכה געבער שוטפים צו העלפן
  .הדרכה וועגן די ּפָאטענציעל ָאנווער פון בענעפיטן וואס קען ארויסקומען פון ָאנטיילנעמען  אין דעם ּפרָאגרַאם

 
 די דַאטן פון באטייליקטער וועט זיין געהאלטן ביז דעם סוף פון די קריאטיווס ריבילד ניו יארק איניציאטיוו (דעצעמבער 

  .נָאך דַאקיומענטן איז בנימצא אויף בעטן .(2024
 

 ווי  צו ווענדין  | 9
 

 ביי 25  מערץ 2022  ביי 23:59 ניו יארק צייט צו זיין Submittable אחע ַאּפלַאקאציעס מוזן זיין דערלאנגט דיגיטַאללי דורך
https://creativesrebuildny.submittable.com/ :באטראכטן ֿפַאר סעלעקציע 
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 ַאּפּליקַאציע הילף | 10
 הילף טיש

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

 
 FAQ הָאבן נָאך ֿפראגן וועגן בארעכטיגונג ֿפַאר יעדער ּפרָאגרַאם ווָאס  זענען  נישט  געענדפערט אין די  גיידליינז און ●
 זיי  זענען  נישט זיכער פון וועלכער  ּפרָאגרַאם צו  ווענדען  ●
 ,איר קענען נישט ָאנווענדן ָאנליין און דַארֿפן  עמעצער  צו צולייגן  ֿפַאר  זיי  ֿפַאר  וועלכער זאל זיין סיבה ●

 :ַאריַינגערעכנט
 באגרעניצטע צוטריט  צו ברָאדבַאנד ָאדער  ווי-פי  ○
 די נויטיק  צו  פָארלייגן זייער ַאּפלַאקאציע  אין אַ  אנדערע שּפרַאך  וואס  איז ניט  ענגליש אָ דער  שּפַאניש  ○
 א פארקריפלונג וואס האלט  זיי אפ פון דערגרייכען די  ַאּפלַאקַאציע ○
  אנדערע צושטאנדן ○

  
בליצּפָאסט ,דעסק הילף די מיט  ריידן  צו HelpDesk@creativesrebuildny.org הילף ) 3863-929-855 רופן  ָאדער  

 בנימצא מאנטיק-פרייטאג  פון  10:00 צו 16:00 ניו  יארק  צייט .(די הילף דעסק  האט איבערזעצערס צו ַארוישעלפן 
 .ַאּפליקַאנץ ווָאס  קען  ניט רעדן ענגליש  ָאדער  שּפַאניש ,און ַאּפליקַאנץ ווָאס לערנען די  ענגליש  שּפרַאך

 אינֿפָארמַאציע צונויפקימען
CRNY איז  אין  שוטפיס מיט די ניו יארק סטעיט  קָאונסיל ֿפַאר די ארטס (NYSCA) און  עטלעכע  רעגיָאנַאל  ָארגַאנַאזאציעס 

 ַאריבער  די ַשטעיט צו האלטן ָאנליין אינֿפָארמַאציע צונויפקימען ֿפַאר ּפָאטענציעל ַאּפליקַאנץ צו לערנען  מער  וועגן  אונדזער 
 שטיצן .מוועט  צולייגן  מער  דַאטומס  און  זיי ASL פראגראם .ַאלע  געשעענישן  וועט צושטעלן אין פארשידענע  שפראכן און

בַאזוכן  .טוישן צו אונטערטעניק זענען www.creativesrebuildny.org/apply און ּפלַאן  דערהיַינטיקט מערסט  די ֿפַאר  
  .רעגיסטרַאציע אינסטרוקציע

 
 טָאג  הָאסט 

 דינסטאג  ,15טן  פעברואר  ,9:00 צופרילאנג איילאנד ארטס ַאלליַאנס
Friends of Ganondagan)( גַאנַאנדַאגַאן פון פריינט12:00 , 17 ר פעברוא  , דאנערשטאג 

 PMCNY Arts דינסטיק  22 פעברואר  7:00
 The Arts Council of the) דאנערשטאג  ,24 פעברואר  ,7:00 ביי נאכט - די ארטס קונסיל פון סאוטערן פינגר לייקס 

Southern Finger Lakes) 
 Kevin Gotkin שטיצן דיסַאביליטי ַארטיסטרי מיט  PM דינסטיק ,מערץ 1 בייַ  7:00

  ניו יארק סטעיט  קָאונסיל אויף  די ארטסPM דאנערשטיק 3 טן מערץ 12:00
 סט .לָארַאנס קָאונטי ארטס  קָאונסיל PM דאנערשטיק ,10 מערץ  12:00

 ארטס  בַאדינונגס ינק ,.טרי קָאונטי ארטס קָאונסיל ,סענעקאַ -ירָאקווָאי נַאשַאנַאל  מוזיי PM דינסטיק ,15טן  מערץ ,12:00
 ניו יארק  סטעיט קָאונסיל אויף  די ארטס PM דאנערשטיק ,17טן מערץ ,12:00
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  איינצאל | 11
 

 ַאלע פרטים וועט זיין צוגעשטעלט צו אויסגעקליבן באטייליקטער אין דער צייט פון ָאנזָאג, ַאריַינגערעכנט פרטיתדיק
 אינֿפָארמַאציע וועגן ָאנהייב און סוף דַאטעס. יעדער בַאטייליקטער וועט בַאקומען כוידעשלעך  $1,000 באצאל ֿפַאר 18

  .קָאנסעקוטיווע חדשים
 

  .ַאלע  באטייליקטער קענען בַאקומען באצאל ניט רעכענען מיט זייער דַאקיומענטן סטַאטוס 
 

 ַא קינסטלער וועמענס אמת נָאמען איז ַאנדערש פון זייער לעגַאל נָאמען איז בארעכטיגט צו אנווענדן.   אונדזער 
 ַאּפלַאקאציע פארלאנגט ביידע ַא לעגַאל נָאמען און ַא אמת נָאמען ַאזוי ַאז מי ר קענען פַארענדיקן די באגלויבען ּפרָאצעס

  .און פארזיכערען קָאמוניקַאציע מיט יעדער קינסטלער 
 

 ָאּפציעס ֿפַאר באקומען  באצאל  וועט  ָאפהענגען  אויף עטלעכע זאכען ,ָאבער  וועט זיין ָאדער  דורך  אַ  פרי-בַאצָאלט
 אָ דער  דורך  דירעקט ַאוועקלייגן אין א חשבון  וואס די  (pre-paid reloadable debit card) איבערנוצן דעביט קַארטל 

 ארטיסט קלייבט אויס  .ַאלע פרטים  וועט זיין קלאר  ארויסגעזאגט אין  די פרטיתדיק  צייטפלאן און וויַיטער טריטס
 .צוגעשטעלט אין דער צייט פון  ָאנזָאג

 
  



 15                            גערַאנטיד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיסטן ּפרָאגרַאם 
 ּפרָאגרַאם גיידליינז 

  ניו יארק סטעיט קינסטלער איבערבליק | 12
 ,נָאך פָארלייגן ַא ַאּפלַאקאציע,  ַארטיסטן וועט זיין פארבעטן צו ָאנטייל נעמען אין ַא איבערבליק ווָאס האט דרייסיק ֿפראגן
 ַאלע ברירהדיק, ווָאס פרעגן וועגן קינסט פיר, פינַאנציעל צושטאנדן, געזונט, ּפַאנדעמיק דערפַארונג און אויסבליק וועגן

   .ּפָאליטיק און ַאדווָאקַאט ענינים

CRNY זוכט צו שַאֿפן  ַא ּפָארטרעט פון די באדערפענישן, צושטאנדן און איבערלענעונג פון קינסטלער, קולטור טרעגערס 
 און קולטור שאפער ַאריבער ניו יארק שטעיט. מיר וועלן נוצן דעם ּפָארטרעט צו ָאנפירן רעקאמענדירן און דערציילונג 
 ענדערַאנס ַארבעט בשיַיכות צו שטיצן די באדערפענישן פון קינסטלער, און צו אפשאצן צי די געלט צוגעשטעלט דורך

CRNY העלּפט צו טרעפן די באדערפענישן אין א יסוד'יסדיקע אדער אומבייטען וועג. 
 

ּפרַאל אויף דיין מעגליכקייט צו בַאקומען נישטדיין ָאנטייל אין דעם איבערבליק וועט   CRNYגעלט, און ַאלע ענטפערן 
 וועט זיין שטרענג קַאנפַאדענטשַאל / סודיתדיק.. אויב איר קליַיבן צו ּפלָאמבירן די איבערבליק, די אינֿפָארמַאציע איר 

 .צושטעלן וועט ביישטייערן צו ַא פרטיסדיקע פארשטאנד פון ווי ניו יארק סטעיט קינסטלער לעבן היַינט
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 ַאּפּפליקַאציע ֿפראגן | 13
 

 מיר  בַאשטעטיקן די  סענסיטיוו  נַאטור פון דעמָאגרַאפיק דַאטאַ  און ווי  עס איז געווען  גענוצט  היסטאריש  צו שַאטן קָאליר 
 קהילות  און אנדערע באדריקטע  פעלקר  .ענטפירן  וועט זיין באהאנדלט שטרענג קַאנפַאדענטשַאל  /סודיתדיק  ֿפַאר די

 צוועקן פון  אונדזער  סעלעקציע ּפרָאצעס ,די ַאּפלַאקאציע  פרעגט ֿפראגן  בלויז וועגן  בארעכטיגונג  און  ֿפַאר  די  ווָאס
 דערפַארונג מיניעות צו  פינַאנציעל זיכערהייט ,ַאריַינגערעכנט מענטשן  ווָאס  הָאבן  די פאלגענדע אידענטיטעט ָאדער  קהל 

  :טנָאים  )אין קיין ספעציעלער  סדר (
 

 שווַארץ ,אינדיגענָאוס און  /ָאדער  מענטשן פון  קָאליר •
 טויב  /פַארקריּפלט  •
• LGBTQIAP+ (לעסביַאן ,האמאסעקסועל ,ביסעקסוַאל ,טרַאנסגענדער  ,קוועער   /ֿפראגן, 

 (+ אינטערסעקס ,ַאסעקסוַאל   /ַארָאמַאטיק ,ּפַאנסעקסוַאל
 אימיגראנטן  •
 זארג  מענטשן  •
 פראבלעמען  פון  קרימינַאל  גערעכטיקייט סיסטעם •
 פעלן  פון פינַאנציעל זיכערקייט  נעץ •
 דָארפיש  •

 
 :צו לערנען  מער  וועגן די  גערַאנטיד הַאכנָאסע ֿפַאר  ַארטיס ּפרָאגרַאם ,בַאזוכן

  income-aranteedwww.creativesrebuildny.org/apply/gu 
 

 פרוווט צו מַאכן דעם  ַאּפלַאקאציע  ווי צוטריטלעך  און  CRNY .דעם ַאּפלַאקאציע נעמט בעערעך  15 מינוט  צו פַארענדיקן
  .ּפשוט ווי  מעגלעך 

 
 אויב איר  דַארֿפן  הילף ,ביטע רופן אונדזער הילף דעסק בייַ  855-929-3863 )הילף בנימצא מאנטיק-פרייטאג פון  10:00 צ ו

. HelpDesk@creativesrebuildny.org 16:00בליצּפָאסט ָאדער  (צייט אירק  ניו  
 

 : בַאשטעטיקן דיין בארעכטיגונג צו צולייגן ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם1שריט 
* . אויב אויסגעקליבן, די ענטפערען בארעכטיגונג קען נישט גַארַאנטירן ַאז איר וועט זיין אויסגעקליבן ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם 

  .איר צושטעלן אין דעם ָאּפטיילונג וועט זיין באגליובט איידער איר וועט זיין ַאריַין אין די ּפרָאגרַאם 
 

 זענט  איר 18 יאר  ָאדער  עלטער  ווי  פון 1 יאנואר  2022 ?]קלייב אויס איינער [ .1
  יאָ  ]1.1) [בארעכטיגט( •
 ניין  ]1.2) [ניט בארעכטיגט( •

 
 איז דיין ערשטיק וווינָארט איצט אין ניו יארק סטעיט? [קלייב אויס איינער]  .2

  יאָ  ]2.1) [בארעכטיגט( •
 ניין  ]2.2) [ניט בארעכטיגט( •

 
 אידעניפיצירן איר אלץ ַא קינסטלער, קולטור טרעגער,  ָאדער קולטור פַאבריקַאנט? [קלייב אויס איינער]  .3

  יאָ  ]3.1) [בארעכטיגט( •
 ניין  ]3.2) [ניט בארעכטיגט( •

 
  ?(Self Sufficiency Standard - ווי באשלאסן דורך די זעלבסט-גענוג סטַאנדַארד ) הָאבן פינַאנציעל נויט  .4
 

 קַאלקולַאטָאר סטַאנדַארד גענוג -זעלבסט די נוצן צו דאָ  דריקט. •

http://www.selfsufficiencystandard.org/calculator/
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 .ליג  ַאריַין  ניו  יארק סטעיט ,דיין  קָאונטי און  סארט  הויזגעזינד  /משּפחה אין די קַאלקולַאטָאר  •
 פַארגליַיך  די  יערלעך סך -הכל ביי די ענד פון  די קַאלקולַאטָאר )די שורה  פאר  די  לעצטע שורה (צו דיין גַאנץ •

 .הויזגעזינד   /משּפחה הַאכנָאסע ֿפַאר  2021
 

 האט  דיין גַאנץ הויזגעזינד   /משּפחה הַאכנָאסע ֿפַאר  2021 פַאלן אונטן די יערלעך  סך -הכל  געשריבען  ביי אונטן
 פון די  קַאלקולַאטָאר ) ?פארלאנגט ,אויסקליַיבן  איינער (

 איידער  איר  ענטפירט ,מיר  מוטיקן איר  צו  מַאכן זיכער  ַאז איר הָאט געונוצט די קַאלקולַאטָאר  לויט די  אויבן*
 הדרכה  .אויב אויסגעקליבן ,מיר וועלן בַאשטעטיקן דעם  אינֿפָארמַאציע איידער  בַאַאמטער ּפָאזיציע אין די 

  .ּפרָאגרַאם
 יאָ  ]4.1) [בארעכטיגט( •
  ניין  ]4.2) [ניט בארעכטיגט( •

 
 

 זייט איר ני ט ַאן ארביטער פון ָאדער מיט א שיַיכות (למשל, ַא בַאלדיק משּפחה מיטגליד) צו ַאן ארביטער פון קריאטיווס  .5
 [קלייב אויס איינער ] ? (TIDES) ריבילד ניו יארק אדער טיידס 

 יאָ  ]5.1) [ניט בארעכטיגט( •
 ניין ]5.2) [בארעכטיגט(  •

 
דערלויבט צו פָארלייגן ַא ַאּפלַאקאציע צו די   נישטאיך ווייס ַאז מיט אנווענדן ֿפַאר גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע, איך בין    .6

  .ַארטיסט עמּפלוימענט ּפרָאגרַאם
  אויסקלייבן קעסטל •

 
 

 שריט 2: ַאלגעמיינע אינֿפָארמַאציע
 

 קָאנטַאקט אינֿפָארמַאציע 

 לעגַאל ערשטער נָאמען  .7
 לעגַאל לעצטע נָאמען  .8
 ציבור / בילכער / אמת נָאמען  .9

 אימייל אדרעס [ביטע צושטעלן ַא גילטיק בליצּפָאסט ַאדרעס ֿפַאר שיקטומג קָאמוניקַאציע בשיַיכות צו דיין  .10
 [ַאּפלַאקאציע

  טעלעפָאן נומער  .11

 [11.1] צעלפון ָאדער  לַאנדלינע •
 [11.2] ?אויב צעלפון ,קענען מיר קָאנטַאקט  איר דורך  טעקסט •

o  ָ[11.2.1] יא 
o  [11.2.2] ניין 

 ּפרָאנָאונס  .12

 
 געָאגרַאפי 

 
 גַאס ַאדרעס ָאדער אינטערסעקשַאן  .13
 

 שטאט  .14
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 זיּפ קָאוד [מוזן זיין אין 5-ציֿפער ֿפָארמַאט]  .15
 

 קָאונטי  [בַאמערקונג ַאז די סיטי פון ניו יארק איז געמאכט פון פינף בערָאוז און יעדער בערָאו איז ַא ַאנדערע קָאונטי פון .16
 ,ניו יארק סטעיט. [ברוקלין איז קינגס קָאונטי, די ברָאנקס איז ברָאנקס קָאונטי, מַאנהַאטטַאן איז ניו יארק קָאונטי

 [.סטַאטען איילאנד איז ריטשמָאנד קָאונטי, און קווינס איז קווינס קָאונטי
 [16.1] ַאלבַאני קָאונטי  •
 [16.2]  אלאגייני קָאונטי •
 [16.3] ברָאנקס קָאונטי •
 [16.4] ברום קָאונטי  •
 [16.5] קאטאראגוס קָאונטי •
 [16.6] קיַיוגַא קָאונטי  •
  [16.7] שאטויקווא קָאונטי •
 [16.8] טשעמונג קָאונטי •
 [16.9] טשענַאנגָא קָאונטי •
 [16.10] קלינטאן קאונטי  •
 [16.11] קָאלָאמביע קָאונטי •
 [16.12] קָארטלַאנד קָאונטי •
 [16.13] דעלַאווער קָאונטי •
 [16.14] דוטטשעסס קָאונטי  •
 [16.15] עירי קָאונטי •
 [16.16] עססעקס קָאונטי •
 [16.17] פראנקלין קָאונטי •
 [16.18] פולטָאן קָאונטי •
 [16.19] גענעסי קָאונטי •
 [16.20] גרין קָאונטי •
 [16.21] הַאמילטָאן קָאונטי •
 [16.22] הירקימער קאונטי •
 [16.23] דזשעפערסַאן קָאונטי •
 [16.24] קינגס קָאונטי (ברוקלין)  •
 [16.25] לויס קָאונטי •
 [16.26] ליווינגסטָאן קָאונטי •
 [16.27] מַאדיסָאן קָאונטי •
 [16.28] מַאנרָאו קָאונטי  •
 [16.29] מָאנטגָאמערי קָאונטי •
 [16.30] נַאסאו קָאונטי •
 [16.31] ניו יארק קָאונטי (מַאנהַאטטַאן)  •
 [16.32] ניַאגַארַא קָאונטי •
 [16.33] אוני ידא קָאונטי •
 [16.34] אונאנדאגא קָאונטי •
 [16.35] ָאנטַאריָא קָאונטי •
 [16.36] ָארַאנדזש קָאונטי •
 [16.37] ָארלעַאנס קָאונטי •
 [16.38] ָאסוועגָא קָאונטי •
 [16.39] ָאצעגָא קָאונטי •
 [16.40] ּפוטנַאם קָאונטי  •
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 [16.41] קווינס קָאונטי  •
 [16.42] רענסילעיר קָאונטי •
 [16.43] ריטשמָאנד קָאונטי (סטעטען איילאנד)  •
 [16.44] רָאקקלַאנד קָאונטי •
 [16.45] סט. לָארַאנס קָאונטי •
 [16.46] סַארַאטָאגַא קָאונטי  •
 [16.47] סקענעקטידי קָאונטי •
 [16.48] סקוהיירי קָאונטי •
 [16.49] סקייליר קָאונטי  •
 [16.50] סענעקַא קָאונטי •
 [16.51] סטובען קָאונטי  •
 [16.52] סופאָ לק קָאונטי  •
 [16.53] סאליווַאן קָאונטי •
 [16.54] טיָאגַא קָאונטי •
 [16.55] טָאמּפקינס קָאונטי •
 [16.56] אלסטער קָאונטי •
 [16.57] ווָארַאן קָאונטי  •
  [16.58] וואשינגטאן קאונטי •
 [16.59] וויין קָאונטי •
  [16.60] וועסטשעסטער קָאונטי  •
 [16.61] וויָאמינג קָאונטי  •
 [16.62] ייטס קָאונטי •

 
  געגנט [וועל אויס איינער] .17

 [17.1] קַאּפיטַאל קאנט •
 [17.2] צענטראל ניו יארק •
 [17.3] פינגער לַאקעס •
 [17.4] לאנג איילאנד  •
 [17.5] מיד -הודסָאן •
 [17.6] מָאהַאק ווַאלי •
 [17.7] ניו יארק סיטי •
  [17.8] נורט לַאנד  •
 [17.9] דרום טיר  •
 [17.10] מערב ניו יארק  •

 
 ווי ווָאלט איר בַאשריַיבן די קהילה אין ווָאס איר לעבט?  [קלייב אויס איינער]  .18

 [18.1] שטָאטיש •
 [18.2] סובורבַאן  •
 [18.3] דָארפיש  •
 [18.4] טרייבַאל  •

 
 דעמָאגרַאפיק אינֿפָארמַאציע 

  
  [.ֿפָארמַאט MM/DD/YYYY מוז זיין אין] .ביטע לייג ַאריַין דיין טָאג פון געבורט .19
 

 :ווָאס פון די פאלגענדע באשרייבט איר בעסטער?אויסקליַיבן ַאלע ווָאס איז רעכט .20
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 [20.1] ַארַאבער ָאדער מיטל מזרח •
 [20.2] ַאסיַאן •
  [20.3] שווַארץ ָאדער אפריקאנער אמעריקאנער •
 [20.4] היסּפַאניק ָאדער לַאטיַין •
 אינדיגענָאוס אמעריקאנער, ערשטער נַאציָאן ָאדער ַאלַאסקַא ג עבוירן  •
 [20.6] ּפַאסיפיק אינזלער ָאדער געבוירן הַאווַאייַאן  •
 [20.7] וויַיס •
 [20.8] אנדערע: ביטע סּפעציפיצירן  •
 [20.9] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •

  
 צי איר אידענטיפיצירן ווי ַאן אימיגרַאנט צו יו. עס. אי.?[קלייב אויס איינער]  .21

 [21.1] יאָ  •
 [21.2] ניין  •
 [21.3] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •

  
 ווָאס איז דיין ערשטיק גערעדט שּפרַאך? [קלייב אויס איינער]  .22

 [22.1] ענגליש •
 [22.2] שּפַאניש •
 [22.3] מַאנדַארין ָאדער קַאנטָאנעסע •
 [22.4] רוסיש •
 [22.5] יידיש •
 [22.6] בענגַאליש  •
 [22.7] קָארעִיש •
 [22.8] היישן קריאול •
 [22.9] איטַאליעניש  •
 [22.10] ַארַאביש  •
 [22.11] פויליש  •
 [22.12] אנדערע: ביטע סּפעציפיצירן  •
 [22.13] איך בעסער נישט צו ענטפערן •

 
 :ווָאס איז דיין דזשענדער אידענטיטעט?  אויסקליַיבן ַאלע ווָאס איז רעכט .23

 [23.1] מאן  •
 [23.2] פרוי •
 [23.3] ניט-ביינערי  •
 [23.4] צוויי גייסט  •
  [23.5] אנדערע: ביטע סּפעציפיצירן  •
 [23.6] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •

 
 צי איר אידענטיפיצירן ווי טרַאנסגענדער? [קלייב אויס איינער]  .24

 [24.1] יאָ  •
 [24.2] ניין  •
 [21.3] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •

 
 / לעסביַאן, האמאסעקסוַאל, ביסעקסואַ ל, טרַאנסגענדער, מָאדנע) + LGBTQIAP צי איר אידענטיפיצירן ווי .25

 קוועסטשַאנינג, ינטערסעקס, ַאסעקסוַאל / ַארָאמַאנטיש, ּפַאנסעקסוַאל)?[קלייב אויס איינער]
 [25.1] יא •
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 [25.2] ניין  •
 [25.3] איך בעסער נישט צו ענטפערן •
  

 צי איר אידענטיפיצירן ווי טויב ָאדער פַארקריּפלט?[קלייב אויס איינער]  .26
 [26.1] יאָ  •
 [26.2] ניין  •
 [21.3] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •

 
 הויזגעזינד און קַאמיוניטי טנָאים 

 
 צי איר קעסיידער צושטעלן זָארג -  ָאדער ביי זיך ָאדער מיט עמעצער ַאנדערש  - צו איינער פון די פאלגענדע .27

 :מענטשן?    אויסקליַיבן ַאלע ווָאס איז רעכט
 [27.1] יָא, ַא קינד ָאדער קינדער  •
 יָא, ַא סּפַאוס ָאדער שוטעף ווָאס איז עלטער, קרַאנק ָאדער פַארקריּפלט  •
 יָא, ַא דערווַאקסענער / דערווַאקסענע ווָאס איז / זענען עלטער, קרַאנק ָאדער פַארקריּפלט  •
 [27.4] יָא, עמעצער ַאנדערש  •
 [27.5] ניין  •
  [23.6] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •
 

 צי איר הָאבן ַא פַארברעכער לעגַאל סיסטעם פראבלעמן?[קלייב אויס איינער] .28
 [28.1] יאָ  •
 [28.2] ניין  •
 [21.3] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן •
  

 אויב יָא: האט דיין פַארברעכער לעגַאל סיסטעם פראבלעמן געהאט השפעה אויף דיין פיייקייט צו געֿפינען
 [28.1.1] בַאשעפטיקונג? [וועל אויס איינער]

o  ָ[28.1] יא 
o  [28.1.3] ניין 
o [21.3] איך בעסער נישט צו ענטֿפערן 

  
  ביטע באמערק ַאלע ווָאס איז אמת וועגן דיין פינַאנציעל זיכערקיַיט נעץ: [סעלעקטירן ַאלע ווָאס איז רעכט] .29

 [29.1] איך בין נישט זיכער ווען איך וועל מַאכן קיין הַאכנָאסע ווידער  •
 [29.2] איך הָאבן קיין פינַאנציעל זיכערקיַיט נעץ (שפאר אין די בענק, פארמאגן, משּפחה רעסורסן)  •
  [29.3] איך בין שּפירעוודיק צו ַא מעדיציניש נויטפַאל •
 ,איך הָאבן אויסערגעווינליך כויווים (פינַאנציעל כויווים ניט בַאצָאלט אין פול יעדער חודש ווי קרעדיט קַארדס •

 [29.4] (האלוואות, ָאדער קורץ-טערמין כויוו, ּתלמיד ַאנטליַיען כויוו, הָאוסינג כויוו, אויטא ַאנטליַיען, אנדערע 
 [29.5] קיינער פון די אויבן  •

 
 ַארטיסטיק פיר

 
 ביטע ריי ַארויף צו דריי דיסַאּפלַאנז ווָאס בעסטער פַארטרַאכטן דיין פיר ווי ַא קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער  .30

 [FAQ פרטיסדיקע בַאשריַיבונג פון יעדער קענען זיין געֿפונען אין ] :קולטור פַאבריקַאנט
 [30.1] קרַאפט  •
  [30.2] טַאנצן  •
 [30.3] ּפלַאן •
 [30.4] פילם  •
 [30.5] ליטערארישע  ארטס  •
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 [30.6] מעדיע ארטס •
 [30.7] מוזיק •
  [30.8] בעל-פה טראדיציעס •
 [30.9] סאציאל פיר •
 [30.10] טעַאטער •
  [30.11] פָארשטעלונג קונסט •
 [30.12] טרַאדיציָאנעל ארטס  •
 [30.13]  וויסוַאל ארטס •
  [30.14] אינטערדיססיּפלינַארי ארטס  •

 
 וואס איז דיין צוגַאנג צו דיין פיר אלץ ַא קינסטלער, קולטור טרעגער ָאדער קולטור פַאבריקַאנט? אויסקליַיבן ַאלע .31

  :ווָאס איז רעכט
 [31.1] .איך ַארבעט אליין ווי ַא קינסטלער  •
 [31.2] .איך מיטַארבעט קעסיידער מיט אנדערע קינסטלער  •
 [31.3] .איך מיטַארבעט קעסיידער מיט אנדערע ניט-ַארטסטן •
 [31.4] .מיַין פיר דארף האבן  אן אריינצי פון ציבור ָאדער קהל צו הָאבן טיפקייט  •
 [31.5] .אויסשטעלונג מיין ארבעט צו ַא עולם איז וויכטיג צו מיין פיר •
 [31.6] .לערנען ָאדער דערציען אנדערע איז וויכטיג צו מיין פיר •

  
 שריט 3: שטיצן און פָארלייגן 

 
 שטיצן איר אין דעם ּפרָאצעס : 

 ּפרָאגרַאם קען ווירקן אף שטָאט, שטעיט Creatives Rebuild New York Guaranteed Income ָאנטייל נעמען אין די 
 ,ָאדער פעדעראלע בענעפיטן ווָאס איר בַאקומען איצט. אויב איר באקומט איצט פובליק בענעפיטן און ווערט אויסגעקליבן

 וועט איר האבן צוטריט צו א בענעפיטן הדרכה- געבער צו העלפן א ין אייער באשלוס צו ָאננעמען ָאדער ָאּפזָאגן די
 .גערַאנטיד הַאכנָאסע

 
 איך בַאקום איצט בענעפיטן פון שטָאט, שטעיט ָאדער פעדעראלע רעגירונג.  [קלייב אויס איינער]  .32

 [32.1] יאָ  •
 [32.2] ניין  •
 

 אויב יָא: לויט דיין בעסטער וויסן, אין ווָאס פון די פאלגענדע זענען איר איצט א ריין?  [סעלעקטירן ַאלע ווָאס איז 
 [32.1.1] [רעכט 

 
o טשיילדקער סַאבסידי (CCDF) [32.1.2] 
o  [32.1.3] העד סטארט / ערלי העד סטארט 
o  סוּפּפלעמענטַאל נוטרישַאן הילף ּפרָאגרַאם (SNAP) [32.1.4] 
o  דערנערונג ּפרָאגרַאם ֿפַאר פרויען קליינע קינדער און קינדער (WIC) [32.1.5] 
o [32.1.6] סעקשון 8  הָאוסינג ווַאוטשער 
o [32.1.7]  סובסידיעס ֿפַאר געזונט מַארקעטּפלַאס עפַארזיכערונג 
o [32.1.8] מעדיקַאיד ֿפַאר ַאדולץ און שטילד געזונט ּפלוס 
o ערנד הַאכנָאסע שטיַיער קרעדיט (EITC) [32.1.9] 
o  קינד שטייער קרעדיט (CTC) [32/1/10] 
o פעדעראלע שטייער קרעדיט ֿפַאר קינד און ָאפענגיק זָארגן (CDCTC) [32/1/11] 
o  צייטווייליגע געלט הילף (TANF) [32.1.12] 
o סוּפּפלעמענטַאל זיכערהייט הַאכנָאסע (SSI) [32.1.13] 
o  סאציאל סעקוריטי דיסַאביליטי אינשורַאנס (SSDI) [32.1.14] 
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o  (ביטע סּפעציפיצירן) [32.1.15] :אנדערע 
 

 
 איַינטיילונג דיין ענטפערן מיט אונדזער בענעפיטן הדרכה  באטייליקר  CRNY אויב אויסגעקליבן, טָאן איר צושטימען צו .33

 און זיין קָאנטַאקטעד דורך זיי צו ָאנהייבן בענעפיטן הדרכה? [קלייב אויס איינער]
 [33.1] יאָ  •
 [33.2] ניין  •

 
 אויב אויסגעקליבן, איר וועט דַארֿפן צושטעלן דַאקיומענַטן צו בַאוויַיזן דיין בארעכטיגונג און צו פַארשריַיבן אין די צָאלונג

  :ּפלַאטפָארמע. אין דערצו, ביטע ענטפער צו די פאלגענדע

 אויב אויסגעקליבן, איך וועל קענען צושטעלן:  [וועל אויס איינער] .34

 [34.1] (SSN) מיין סאציאל סעקוריטי נומער  •
 [34.2] (ITIN) מיין אינדיווידואל טַאקסּפייער אידענטיפיקיישון נומער  •
 [34.3] ביידע ניט  •

 דיין דַאקיומענטן שטעלונג ווירק נישט אויף דיין פיייקייט צו זיין אויסגעקליבן ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם *
 

 / אויב מיר הָאבן א פראבלעם צו דערגרייכן איר, ביטע צושטעלן די נעמען און קָאנטַאקט  אינֿפָארמַאציע (אימייל  .35
 :טעלעפָאן) פון ַארויף צו 2 מענטשן ווָאס לעבן ַארויס דיין הויז ווָאס קענען זיין א קָאנטַאקט צוווישן אונז

 [35.1] קָאנטַאקט מענטש 1: נָאמען •
 [35.1.2] קָאנטַאקט מענטש 1: בליצּפָאסט •
 [35.1.3] קָאנטַאקט מענטש 1: טעלעפָאן •
 [35.2] קָאנטַאקט מענטש 2: נָאמען •
 [35.2.2] קָאנטַאקט מענטש 2: בליצּפָאסט •
 [35.2.3] קָאנטַאקט מענטש 2: טעלעפָאן •

 
 איך בַאשטעטיקן און בַאוויַיזן ַאז ַאלע די אינֿפָארמַאציע און ענטֿפערס צו ֿפראגן זענען גַאנץ, אמת ,און ריכטיק  ,צו דער .36

  .בעסטער  פון  מיין וויסן  און גלויבן

 (Checkbox) טשעקבָאקס  •
 

 א דאנק ֿפַאר אנדווענדן! מיר ָאּפשַאצן די צייט ווָאס איר הָאט גענומען צו צולייגן ֿפַאר אונדזער גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע
 ֿפַאר ַארטיסטן ּפרָאגרַאם. איר וועט זיין אנגעזאגט וועגן דיין שטעלומג דורך אפריל 15, 2022. אויב איר וויסן אנדערע

 .ַארטיסטן אין ניו יארק סטעיט ווָאס קען דַארֿפן דעם מיטל, ביטע מוטיקן זיי צו אנווענדן
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 ?ווי מעגליך איז דאס אז איך וועט זיין אויסגעקליבן
 גלויבט ַאלע  קינסטלער  פַארדינען ש טיצן .  די  CRNY ַארטיסטן וועט ניט זיין אויסגעקליבן באזירט אויף זייער קינסט זכות, ווי
 שַאנסן צו זיין אויסגעקליבן וועט ָאפהענגען אויף ווי פילע ַארטיסטן אין די שַטעיט ווענדן. ַאלע מינים פון קינסטלער, ניט

  .רעכענען מיט זייער אידענטיטעט, אומשטַאנד און ָארט אין ניו יארק שַטעיט וועט זיין אויסגעקליבן 
 

 ?ווי האנדלט איר וועגען יוישער אין דיין סעלעקציע ּפרָאצעס
 מיר  לייגען  ּפריָאריטעט  אף  געוויסע באפעלקערן ווָאס  הָאבן  הָאבן סיסטעמאטיש מיניעות  צו דערגרייכן  פינַאנציעל

 זיכערהייט  מיר דערקענען ַאז  עס איז פיל  פארשידענקייט אין  יעדער פון די  פאלגענדע באפעלקער  ,און  קיין איין גרוּפע איז 
  :ַאלע די  זעלבע

 
 .שווַארץ ,אינדיגענָאוס און מענטשן פון קָאליר :מענטשן וועמענס רַאסיש  אידענטיטעט און קהל טרעפן  רייסיזַאם •

 
 ווי  אַ  גשמיות ָאדער גיַיסטיק פארשעדיקייט וואס ADA טויב  /פַארקריּפלט :דיסַאביליטי איז  דיפיניצירט דורך די •

 ,ערנסט  באגרעניצט איינער ָאדער  מער הויּפט  לעבן ַאקטיוויטעטן )ווָאס  קען ַאריַיננעמען  בַאוועגונג  ,זיך -זָארגן 
 ,לערנען ,קאמוניקאציע  ָאדער ארבעטן .(דיסַאביליטי כולל אַ  פארשידן  קהל פון  מענטשן  מיט  גשמיות ,טאפען

 .אינטעלעקטוַאל  ָאדער פסיכא-געזעלשַאפטלעך דיסַאביליטן און  כרָאניש  קרַאנקיַיט ;צווישן אנדערע 
 

• LGBTQIAP + (לעסביַאן ,האמאסעקסוַאל ,ביסעקסוַאל ,טרַאנסגענדער ,קוועער  /ֿפראגן ,ינטערסעקס, 
 ַאסעקסוַאל  /ַארָאמַאטיק ,ּפַאנסעקסוַאל :(+ ַאלע ווָאס  הָאבן דיסקרימינַאציע באזירט אויף זייער  דזשענדער

 .אויסדרוק  און  /ָאדער   ָאריענטירונג  ,סּפעציעל  די שעדלעך עפעק פון טרַאנספָאביאַ  און  קווירפָאביאַ 
 

 אימיגראנטן :מענטשן מיט אַ  קייט  פון איבערלעבענישן  וועמענס געבורט  לַאנד איז  ַארויס  די ויניטיד סטייטס  און •
 ווָאס  האָ בן סענָאפָאביאַ  ,פַארהַאלטונג און דעּפָארטַאציע ,צווישן אנדערע עפעקטן  ווָאס  שטעלן אין סכנה

 .פינַאנציעל זיכערהייט 
 

 זארג מענטשן :מענטשן  ווָאס  צושטעלן זָארג צו  אנדערע ווָאס דַארֿפן עטלעכע  גרַאד  פון שטענדיק  הילף  מיט  •
 ווָאכעדיק אויפגאביס  געזעציקייט ָאדער  טעגלעך  .די  וואס  קריגן  שטיצונג קען לעבן אין ווינארט ָאדער 

 אינסטיטוציע ,קייט  פון קינדער צו עלטערע דערוואקסענע  און הָאבן כרָאניש קראנקייט ָאדער  דיסאַביליטעטן
 .טנָאים 

 
 פַארברעכער לעגַאל סיסטעם  פראבלעמן :מענטשן ווָאס הָאבן צו  טאן מיט די  פַארברעכער לעגַאל  סיסטעם  ווי אַ  •

 .איינגעקלאגטער  ;עפשער פריער  אין  תפיסה און  ָאפט הָאבן שוועריקייטן  קרייגן  בַאשעפטיקונג 
 

 פעלן פון פינַאנציעל זיכערקייט נעץ :א פינַאנציעל זיכערקיַיט  נעץ איז אַ  פערזענלעכע פינַאנציעל קישן ווָאס  •
 קענען ַאריַיננעמען נויטפַאל שפארן געלט ,שארמעגען ,משּפחה רעסורסן ,דיסעביליטי פַארזיכערונג  און  לעבן 

 פַארזיכערונג  ַאזוי ַאז איינער קענען פינַאנציעל  שטיצן  זיך ֿפַאר  6 - 3 חדשים  ָאן  הַאכנָאסע און  /ָאדער  אין די פַאל
 .פון אַ  נויטפַאל

 
 דָארפיש :איז דעפינירט  אין ּכמעט אַ  טוץ פַארשידענע  וועגן  אין ניו יארק  סטעיט ;ָאבער  ,ֿפ ַאר די צילן פון  די •

CRNY's  ַפַאנדינגען' ,דָארפיש קהילות 'זענען  די ַארויס פון  מעטרָאּפָאליטַאן און  מיקרָאּפָאליטַאן  געביטן מיט א 
 .בַאפעלקערונג  פון 10,000 ָאדער  ווייניקערע  איינווונער 

 
 ?וועט מען אויסגעקליבן ַארטיסטן ווָאס לעבן ַארויס פון ניו יארק סיטי
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 יָא, דער סעלעקציע ּפרָאצעס וועט נעמען אין באטראכט פַארשּפרייטונג איבער די שַטעיט, און מיר הָאפן ַאז אונדזער
 .ַאוטריטש סטרַאטעגיעס וועט פארזיכערן ַארטיסטן פון ַאלע קַאונטיז פון ניו יארק סטעיט

 
  ?וועל איך מוזן צאלן שטייערן אויף דעם געלט

 גוַארַאנטעעד  הַאכנָאסע ֿפַאר CRNY די פעדעראלע שענקן שטייער בַאפריַיונג ֿפַאר 2022 איז  $16,000 .ַארטיסטן  אין 
  ַארטיסטן ּפרָאגרַאם  וועט  בַאקומען אַ  גַאנץ פון  $18,000 איבער  18 חדשים ;קיין  קינסטלער וועט בַאקומען מער  ווי 

 קען נישט צושטעלן עצות וועגען  די שטייער  קַאנסַאקווענסיס  פון באקומען  די גערַאנטיד  CRNY .אין איין יָאר  $16,000
 . הַאכנָאסע 

 
 ?אויף ווָאס מעג איך ארויסגעבען די געלט

 !עס זענען קיין הגבלות אויף ווי איר פַארברענגען דיין געלט
 

  ?צי איך דַארֿפן צו הָאבן ַא סאציאל סעקוריטי נומער צו זיין בארעכטיגט
 ניין 

 
 ?ITIN ווָאס איז אַ 

IRS) (  ך די אינטערנל רעווענו סערוויס איז ַא שטייער ּפרַאסעסינג נומער ארויס דור(ITIN)   ַנומער  אידעניטעט טַאקסּפייער   א
די  IRSַארויסגעבן  ITINsצו מענטשן ווָאס זענען פארלאנגט צו הָאבן ַאן  ITINאון זענען נישט - אבער וואס הָאבן ניט  

.SSA)( ַאדמיניסטרַאטיָאן עקוריטיסאציאל ספון דיSSN) (  א סאציאל סעקוריטי נומער  -בארעכטיגט צו קריגן 
 

 (Free Tax Prep) ָאדער  פארזיכערן  ַאז עס  איז נָאך ַאקטיוו ,פריי  שטייער ּפרעּפ  ITIN אויב איר  דַארֿפן  שטיצן צו געֿפינען דיין
די  אין  נעמען ָאנטייל ווָאס זייטלעך  IRS ּפרָאגרַאם ַאגענט ַאקסעּפטַאנס סערטַאפייד ,דיין  געֿפינען  העלֿפן  קענען  ,ITINזען 

  .ַאז עס  איז ַאקטיוו ,א ון   /ָאדער  העלפן  בַאניַיען
 

 ?ווָאס זענען בענעפיטן הדרכה געבערס און פראווָאס פָארשלָאגן איר דָאס
 בענעפיטן הדרכב געבערס זענען געווינלעך סאציאל ווָארקערס ווָאס העלֿפן מענטשן און זייער פַאמיליעס צו ֿפַארשטיין ווי
 ,(SSI) די געלט וואס זיי מאכען קען ווירקן זייער בארעכ טיגונג ֿפַאר ציבור בענעפיטן, ַאזַא ווי סאציאל סעקוריטי אינקָאמע

 ( סוּפּפלעמענטַאל נוטרישַאן הילף ּפרָאגרַאם), מעדיקַארע, און SNAP ,(SSDI) סאציאל סעקוריטי דיסַאביליטי אינשורַאנס 
  .פילע מער 

 
 ארבעטן מיט די בענעפיטן הדרכה געבערס וועט שטיצן אויסגעקליבן אַ רטיסטן, איידער זיי מַאכן זייער בַאשלוס צו

 .ָאננעמען די גערַאנטיד הַאכנָאסע, ווָאס קען פארלירען אנדערע בענעפיטן דורך באקומען די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע
 

 דאס קען טרעפן ווען מענטשן בַאקומען ציבור בענעפיטן פון די רעגירונג, פַארדינען ַא כַאּפן, און דַאן ַאנטדעקן  ַאז זיי מַאכן 
 .צו פיל געלט צו בַאקומען די בענעפיטן. זיי פונדעסטוועגן מַאכן נישט גענוג געלט צו טונטערהַאלטן זיך און זייער הויזגעזינד 

 בַאזוכן  cliff-enefitsb-a-is-https://www.benefitscliff.com/what צו לערנען מער . 
 

 ?פארוואס דארף איר בַאשטעטיקן מיין בארעכטיגונג
 איז קריגט געלט אויסשליסלעך דורך ּפריווַאטע צדקה'ס, מיר הָאבן ַא לעגַאל פליכט צו פארזיכערען ַאז ַאלע די  CRNY וויַיל 

 געלט גייט צו מענטשן ווָאס ּפַאסיק די בארעכטיגונג ווָאס איז דורך געטראכט און באוויליקט דורך אונדזער לעגַאל
  .מַאנשַאֿפט

 
 ?איך וווין אין ַא טייל-צייט ָארט ַארויס פון ניו יארק, בין איך נָאך בארעכטיגט

 .צו זיין בארעכטיגט ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם, דיין ערשטיק וווינָארט דַארף זיין אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון ַאּפלַאקאציע
 

 ?איך געלעבט אין ניויארק סטעיט אין 2020 ָאבער איך הָאב געלָאזן ֿפַאר די ּפַאנדעמיק. בין איך בארעכטיגט

https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes-itin.page
https://www.ssa.gov/ssnumber/
https://otda.ny.gov/workingfamilies/vita.asp
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 איר זענט בארעכטיגט ֿפַאר דעם ּפרָאגרַאם אויב דיין ערשטיק וווינָארט איז אין ניו יארק סטעיט אין דער צייט פון
 ַאּפלַאקאציע. מיר דערקענען די קָאמּפלעקס נַאטור   פון ווואנען און די ּפַאנדעמיק, און וויַיל פון בַאנד און קַאּפַאציטעט, מיר

  .זענען נישט ביכולת צו בַאטרַאכטן די תנאים אויף פַאל-ביי-פַאל 
 

 ?ווער איז ַא קינסטלער, קולטור טרעגער, ָאדער קולטור פַאבריקַאנט
 אַ  קינסטלער  ,קולטור-טרעגער  ,ָאדער  קולטור -מַאכער ')קינסטלער ('  איז עמעצער  וואס  קעסיידער  פַארקנַאסט אין  קינסט
 ָאדער  קולטור -פיר צו :אויסדריקן  זיך  מיט די כוונה צו  איבערגעבן ָאדער טיילן  מיט אנדערע  ;איבערגעבן  טראדיציאנעלן וויסן

 און  קולטור  פירונג  ;פָארשלָאגן  קולטור  רייכקייט צו  זייער  קהילות ;און  / ָאדער צוזאמען-ָארגַאניזירן  און צוזאמען-שַאֿפן אין 
 קהילות  צו געזעלשַאפטלעך  השפעה .ַארטיסטן שטרעבן צו  אונטערהַאלטן  זיך דורך  זייער  פיר  און  הַאלטן אַ  היסכיַיוועס  צו

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

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

 
 קרַאפט  •

 כולל ַארטיסטן ארבעטן אין סערַאמיקס, גלאז, צירונג, מעטַאל- ארבעט און טעקסטיילז -  מ אכער, אויסוועבן און
 קווילטינג

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

 .צַאּפן, היּפ הָאּפ, אין לופט און מָאדערן

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

 פילם  •
 כולל ַארטיסטן, ַאקטערז, דירעקטָארס, שאפעריש ּפרָאדוסערס און אנדערע ארבעטן אין פַארשידן זשַאנערַאז, ַאזוי

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

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

 .מעמָאיר, סקרינרייטינג, ּפָאעזיע, קָאמעדיע, קינדער ליטערַאטור און גרַאפיק רָאמַאן

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

 .דערציילונג און דיגיטַאל קולטורס

 מוזיק  •
כולל זינגערס, מיוזישַאנז, קַאמּפָאוזערז, ּפרָאדוסערס (די ווָאס מַאכן די קלאנגען און געפיל פון די רעקָארדינג), די - 
 ,דזש'ס (ָאריגינעל ַארבעט) און לעבעדיק מוזיק דיזיינערז ארבעטן אין  פַארשידן זשַאנערַאז ַאזַא ווי היּפ הָאּפ, דזשַאז

 ראק, פאפ, קונטרי, און קלאסישע

 בעל-פה טראדיציעס  •
 כולל קינסטלער, קולטור טרעגערס, און קולטור שאפער וועמענס וויסן, קונסט, געדאנקען און אינטַאמַאטיק קולטור 

 מַאטעריַאל באקומען, אפגעהיט און איבערגעגעבען פון איין דור צו אנדערן דורך רייד ָאדער ליד; קען ַאריַיננעמען
 פָאלקטַאלעס, בַאלַאדז, טשַאנץ, ּפרָאזע ָאדער פערזן, און דערציילונג

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

 קונסט נעמט ארום  מענטשן און קהילות אין דעבַאטע, מיטַארבעט ָאדער געזעלשַאפטלעך צוזאמעקומעןאון ַארבעט
 וואו קינסטלער זיינען אין שוטפעס מיט קהילות צו רעזולטאטן פון קהל ַאנטוויקלונג



 27                            גערַאנטיד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיסטן ּפרָאגרַאם 
 ּפרָאגרַאם גיידליינז 

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

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

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

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

 טרַאדיציָאנעל ארטס  •
 כולל ַארטיסטן, 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, ַאַזוי ווי קולטור טַאנצן, קולטור 
 מוזיק, טראדיציאנעלן קרַאפס און סארטען פון עסען 

 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 Arts) אינטערדיססיּפלינַארי ארטס  •
 כולל קינסטלער, קולטור טרעגערס און קולטור שאפער ווָאס  ניצן ַא אינטערדיססיּפלינַארי צוגַאנג  מיט מער ווי איין 

 קינסט דיססיּפלין 

 ?ווער איז נישט גערעכנט ווי אַ  קינסטלער ֿפַאר די צוועקן פון די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס ּפרָאגרַאם

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

 בער ניט באגרעניצט צוארבעטן אין פעלדער ַאזַא ווי, אָ  ווענדָארס :

 ,בַאקין און קולינַאריש קונסט •
 ,קָאסמעטָאלָאגיע (קאסמעטיקא)  •
 ,ַארקַאטעקטשער, אינטעריאר דיסיין, לַאנדשַאפט ּפלַאן •
 ,רַאדיָא -  פערזענלעכקייטן און די-דזש'ס •
 געשעעניש ּפלַאנירונג און ּפרָאדוקציע, און  •
 .געזונט און טויגיקייט •

 
 ?און אף ווָאס נוצן איר עס ,(Self-Sufficiency Standard) ווָאס איז די זעלבסט-גענוג סטַאנדַארד

 די זעלבסט-צופרידנקייט סטַאנדַארד איז ַא מָאס פון הַאכנָאסע מינימום ווָאס איז באזירט אויף די פַאקטיש קָאס פון ַאלע
 עיקערדיק באדערפענישן ֿפַאר ארבעטן פַאמיליעס: הָאוסינג, קינדער ז ארג, עסנווַארג, כעלטקער, טרַאנסּפערטיישַאן, און

 פַארשידן זאכן, ווי געזונט ווי די קָאס פון טַאקסיז און ּפרַאל פון שטיַיער קרעדיץ. דעם מָאס באשרייבט וויפיל הַאכנָאסע
 .משפחות פון פארשידענע גרויסקייט און חיבורים דַארֿפן ָאן ציבור ָאדער ּפריווַאט הילף

standard/overview/-http://www.selfsufficiencystandard.org/the 

 ,OPM צו אידענטיפיצירן  מענטשן אין נויט .  די (OPM) פילע געלט הילף פראגראמען נוצן די ַאפיציעלל ָארעמקיַיט מָאס
 ווָאס איז אַ נטוויקלט געווָארן מיט ַא הַאלבן יָארהונדערט צוריק, איז איצט מעטָאדָאלָאגיש אויסטערלירט און מעסטן שוין

 כעזשבן  OPM נישט גענוי די מעגליכקייט צו פַארזָארגן פַאר זיך און די משּפחה; אין בעסטער עס מעסט אפקומעניש. די 
  .איז באזירט בלויז אויף די קָאס פון עסנווַארג -  טראכטן ַאז עסנווַארג איז 1/3 פון ַא משּפחה בודזשעט

 
 איין -גרייס-פאסט -ַאלע מָאדעל, ווָאס בייטאום קָאס נָאר דורך די גרייס פון דער משּפחה און נומער OPM ניט ענלעך צו די 
 פון קינדער, די סטַאנדַארד קָאס אויך ביַיטן לויט די עלטער פון קינדער -  ֿפַאר ביַישּפיל, קינד זארג קָאס זענען דרַאמַאטיש
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 איז די זעלבע איבער די גאנצע יו. עס. אי., וואס א משפחה דארף האבן OPM ַאנדערש דורך עלטער. צום סוף, כָאטש די
 .איז אנדערש ֿפַאר יעדער קָאונטי ָאדער געגנט אין ַא שַטעיט

 .איך בין נישט אויסגעקליבן און בין אין אַ  נויטפַאל
 צו  בַאקומען דערהיַינטיקונגען אויף אנדערע רעסורסן CRNY מיר  שטארק ֿפָארשלָאגן איר  צייכן ַארויף  ֿפַאר  די  נוזלעטער  פון 

בַאזוכן .בַאקומען צו בארעכטיגט זיין קען איר ווָאס  געלט  און  buildny.org/contact/https://www.creativesre צו 
  .צייכן  ַארויף

 
 (Guaranteed Income for Artists) פארוואס קען איך נישט אנווענדן צו ביידע די גוַארַאנטעעד הַאכנָאסע ֿפַאר ַארטיס

 ?CRNY ביי (Artists Employment Programs) און ַארטיס בַאשעפטיקונג פראגראם
 צו  טיף (מיטַארבעטער  AEP און  זייער) מיר  דערקענען די ריזיק נויט  ווָאס פילע קינסטלער  הָאבן ,און  מיר  צוטרוי  ַארטיסטן

 בַאטרַאכטן ווָאס פון די צוויי  פראגראמען איז  בעסטער ֿפַאר  זייער  סּפעציפיש באדערפענישן .דער ערשטיק הדגשה פון  דער 
 איז  די שוטפעס צווישן  ַארטיס און  קהל-באזירט (Artist Employment Program) ַארטיסט עמּפלוימענט  ּפרָאגרַאם
 ָארגַאנַאזאציע  .א היסכיַיוועס צו  דעם  שוטפעס  איז  וויכטיק  צו  אונדזער  רעצענזיע ּפרָאצעס  און צו די הצלחה  פון די

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

 
 ?אויב איך בין אויסגעקליבן  צו בַאקומען גערַאנטיד הַאכנָאסע ,וועט מיין נָאמען זיין עפנטלעך צו די ציבור

 .ניין  פערזענלעכע אינֿפָארמַאציע וועט קיינמָאל  זיין ארויסגעגעבן ָאן  צושטימען 
 

 ?זענען  עס רעּפָארטן באדערפענישן
 גערַאנטיד הַאכנָאסע איז באמת ַאן  אן  תנאים צָאלונג  און  דעריבער קיין  רעּפָארטן וועט  זיין  פארלאנגט  .אויסגעקליבענע

 פָארשונג  ,דערציילונג ָאדער  CRNY קינסטלער קען זיין פארבעטן צו  ָאנטייל נעמען ,ֿפַאר נָאך  פַארגיטיקונג  ,אין די
 ,ָאדער נישט CRNY ַאדווַאקַאסי  אַ רבעט אין  דער  צוקונֿפט .דיין בַאשלוס צי צו ָאנטייל נעמען אין  קיין  נָאך ַאקטיוויטעטן מיט

 .וועט  נישט הָאבן קיין ּפרַאל  אויף דיין  אריינגיין  אין  די גערַאנטיד הַאכנָאסע  ּפרָאגרַאם
 

  ?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

 ווָאס לערנען די ענגליש שּפרַאך. ביטע קָאנטַאקט אונדזער הילף דעסק דורך רופן 855-929-3863 (לעבידיק הילף בנימצא
.HelpDesk@creativesrebuildny.orgניו יארק צייט) ָאדער אימייל 16:00צו  10:00פרייטאג פון -מאנטיק 

 
 ?איך הָאבן מער שאלות. וועמען קען איך קָאנטַאקטירן

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

 


