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ن  ن الجدد والالجئی  ن من القادمی   برنامج إرشاد الفنانی 

نامج عام   0222المبادئ التوجیھیة لبر
 2022أیار/مایو  2آخر موعد لتقدیم الطلبات: 

 

م ز   بناء عليه  و   ،دماجنوال   المساواة  بمبدأ مجلس تورونتو للفنون    يلت 
ز فز -   نحث و   مدينة تورنتو   نرحب بطلبات جمیع الفنانی 

الحص ىل  ع ال  المثال  السوداء  -سبیل  ة  البشر ذوي  ز  ز الفنانی  وذوي    الفنانی  والصم،  البیض،  وغت   ز  األصلیی  السكان  من 
بــ   أنفسھم  عن  یعرفون  ممن  المعینة  الجنسیة  المیول  وذوي  نفسیة،  أمراض  من  یعانون  ممن  أو  الخاصة  الحتیاجات 

2SLGBTQIAP    ز والناشئی  ز والشباب  الجدد والالجئی  ز  المدینةوالقادمی  ز خارج مركز  العاملی  ز  لهذا    ، والفنانی  التقدیم  عىل 
نامج   مدينة تورنتو أكتر سهولة وشموليةالتر

  نرجو   ،. وللتعرف عىل المزيد مما نقوم به لجعل الوصول إىل مجلس الفنون فز
 . المساواةإطار عمل االطالع عىل 

 

نامج؟   ماذا يدعم هذا البر

ز اىل  ز الجدد والالجئی  ز من القادمی  ز لتنمیة ممارساتھم الفنیة وتعزيز ؤ تقدیم الدعم له يهدف برنامج إرشاد الفنانی  الء الفنانی 
  مدينة تورنتوالعمل عىل  اندماجهم و 

   إن  حسب تعريفنا فبو   .إدماجهم فز
ئ الذي أمضز فز القادم الجدید هو المھاجر او الالجر

ئ و سنوات،  7كندا أقل من   أ ھو الشخص الذي الالجر
 
  كندا. ويتواجد مغادرة بلده األصىل  اىل طر ض

 اآلن فز

ز   ز الجدد والالجئی  ز من القادمی  فی  ز المحت  نامج بتمویل الفنانی    توجیھھم )ارشادهم بهدف  *یقوم التر
   ( فز

مجاالت الفنون الت 
 یختارونھا. 

ز     تقديم الطلب.   يقوم الفنان من القادمی 
الجدد بتقديم طلب برنامج الرشاد بحیث یكون المرشد ھو الشخص المشارك فز

* ز فی  ز المحت   .  یجب أن یكون مقدم الطلب والمرشد من الفنانی 

ف ھو   : الشخص *الفنان المحت 

 و/أو الممارسة.   التدريبالذي قام بتنمیة مھاراته الفنیة من خالل  •

ز اآلخ • فا.  المعروف من قبل الفنانی    بأنه محت 
  نفس المجال الفتز

 رین الذين یعملون فز

.  الذي •  یقوم بممارسة فنه بشكل فعىل 

  اجرا  •
   مقابلالذي يتقاضز

  نشاطه الفتز
ا أطول فز

ً
 من الناحية المادية. لو  أعماله وبمقدوره قضاء وقت

ً
 كان ذلك مجديا

 تاریخ يملك الذي •
ً
 من العروض العامة والنشر و/او االنتاج.  ا

 دوالر  10ر000االجمالي للمنحة المبلغ 

o 0005ر  . ئ ة للفنان القادم الجديد او الالجر  دوالر تدفع مباشر

o ة اىل المرشد.  5ر000و  دوالر تدفع مباشر

ز  ز الجدد أو الالجئی  ا وبحاجة اىل إيجاد مرشد أو بحاجة اىل خدمات ترجمة، یرجر االتصال    اذا كنت من القادمی  ز بالسيدة لت 
ات  رةیماتيمور، مد امج االست    موعد أقصاه    ة،یجیالتر

أو    231داخىل     6802-392(  416عىل الرقم )  2022أبريل/نيسان    1فز
    د یعىل التر 

ونز   liza@torontoartscouncil.orgاللكت 

mailto:liza@torontoartscouncil.org
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وع؟   متى سيكون موعد هذا المشر

  حزيران / يونيو   30إكمال جميع أنشطة الرشاد بحلول  يجب  كما  ،    يوليو/تموز قبل األول من  قد ال تبدأ برامج التوجيه   •
2023 . 

ن من  ؟ من يمكنهم التقديم كفنانی  ن ن الجدد و / الالجئی   القادمی 

o  .)أٍي من المجاالت الفنية )انظر التعريف أعاله  
فون الذين يعملون فز  الفنانون المحت 

o  م ذات الصلة بيدرك مجلس تورونتو للفنون أنه نظًرا للعوائق
ُ
ظ
 
  عموما )كمحدودية   الن

داخل المجتمع الفتز
إبداء   تكون هناك حاجة إىل  للمساواة( فقد  الساعية  المجتمعات    

السائدة  فز العروض  اقامة  بعض  فرص 
نامج     تفست  معايت  األهلية لهذا التر

المهنية. وعليه نحث  والظروف    ات لختر ا ما يعادلها من  مراعاة  لالمرونة فز
ز من المج ز المحتملی  نامج المتقدمی  تمعات الساعية للمساواة عىل مناقشة مدى أهليتهم لذلك مع مدير التر

 .قبل تقديم الطلب

o  مدينة تورنتو. سكان يجب أن يكون المتقدمون من 

o  5201يناير  1 بعد يجب أن يكون المتقدمون قد وصلوا إىل كندا . 

o   ز  المتقدمون  يجب أن يكون ز أو المقيمی  ز الكنديی  ز أو ممن لديهم طلبات لم يبت فيها من المواطنی    الدائمی 
للحصول عىل القامة الدائمة أو أن يكونوا ممن تم قبول طالباتهم للجوء )طالب لجوء تمت الموافقة   بعد 

طلب منهم تقديم الوثائق الالزمة للتحقق من ذلك   هذه الحالة قد ي 
  .عىل طلبه( وفز

o  ز االجت ز رقم التأمی   . (SIN)ماع  يجب أن يكون لدى المتقدمی 

o ز التقد نامج  م ال يمكن للطالب الجامعيی   لهذا التر

o  نامج دراستهم. يجب بتر المتعلق  للعمل  التقدم  العليا  يتابعون دراساتهم  ز ممن  فی  المحت  ز  ال يجوز للفنانی 
الطلب  تقديم خطاب   العليا  مع  الدراسات  برنامج  نامج    موضحا فيهمن مدير  له بتر وع ال عالقة  المشر أن 

   لطالب الدراسات العليا.  الدراسات 

 من يمكنهم التقديم كمرشدين؟

o  .)أٍي من المجاالت الفنية )انظر التعريف أعاله  
فون الذين يعملون فز  الفنانون المحت 

o فون بمن في . و ن العاملو والمنتج ،والقّيمون ،مديرو الفنون هم العاملون الفنيون المحت   
  اي مجال فتز

 ن فز

o   ز يجب أن يكون المتقدمون من   مدينة تورنتو ويعيشون فيها مدة ال تقل عن عام واحد    المقيمی 
بحلول  فز

   لتقديم ا موعد 
  تورنتو مدة النهانئ

 . السنةأشهر من  8  ال تقل عن  ويعيشون ويعملون فز

o ز أو ممن لديهم  و يجب أن يكون المتقدم ز الدائمی  ز أو المقيمی  ز الكنديی  طلبات لم يبت فيها  ن من المواطنی 
للحصول عىل القامة الدائمة أو أن يكونوا ممن تم قبول طالباتهم للجوء )طالب لجوء تمت الموافقة عىل 

  هذه الحالة قد يطلب منهم تقديم الوثائق الالزمة للتحقق من ذلك
  .طلبه( وفز

o    ز االجتماع ز رقم التأمی   . (SIN)يجب أن يكون لدى المتقدمی 

o نامج. ال يحق للطلبة ا ز التقديم للتر  لجامعيی 

o   نامج دراستهم. يجب ز الذين يتابعون دراساتهم العليا التقدم للعمل المتعلق بتر فی  ز المحت  ال يجوز للفنانی 
نامج دراسات مع الطلب  تقديم خطاب   وع ليس له عالقة بتر من مدير برنامج الدراسات العليا يفيد بأن المشر

 طالب الدراسات العليا. 

o  برنامج منحة لفنان واحد فقط سنوًيا. ال يجوز إدرا  
ز فز ز مشاركی   ج المرشدين إال كمتقدمی 
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 كيفية التقديم  

ز التحدث مع  ا ماتيمور، مدعىل المتقدمی  ز ات رةیبالسيدة لت  امج االست  لتحديد   ها قبل تقديم الطلب. يرجر االتصال بـ ةیجیالتر
دمموعد لمناقشة العرض 

َ
ق     د یأو عىل التر  231داخىل   6802-392( 416)عىل  الم 

ونز      liza@torontoartscouncil.orgاللكت 

( والمتقدم المشارك )المرشد(   ئ ز يجب أن يكون مقدم الطلب )القادم الجديد و / أو الفنان الالجر ز كمتقدمی    منفردين   مسجلی 
  منح

نت المجلس فز      هما وال يجوز ألٍي من https://tac.smartsimple.ca  عتر النت 
ونز   بالفعل   مستخدماستخدام بريد إلكت 

 منظمة أو جهة اتصال جماعية.  من قبل

ز عىل      كما يتعی 
ز التسجيل فز   موعد    TAC Grants Online   https://tac.smartsimple.caالمتقدمی 

وتقديم الطلب فز
الساعة   بأ  11:59أقصاه  الطلبات  تقبل  ال   .  

النهانئ الموعد  تاريــــخ    
فز يد مساًء  بالتر تأكيد  رسالة  ستصلك  أخرى.  وسيلة  ي 

  عند تقديم طلبك. نرجو التحقق من الملف الخاص بالرسائل غت  مرغوب فيها / الرسائل المزعجة 
ونز  spam/junk)اللكت 

mail)  صندوق الوارد  من خاللإذا لم يصلك اي رد(Inbox). 

 أو األشخاص ذوي اإلعاقة لسهولة تعبئة الطلب:  الدعم المقدم  للصم

ز الصم أو ذوي العاقة   يحتاجون إىل المساعدة والدعم لتعبئة طلباتهم، التقدم لتغطية تكاليف المساعدة   ممن يمكن للمتقدمی 
تصال بمدير قدم مؤهل عن كل سنة تقويمية. يرجر اال تدوالر لكل م  500مبلغ يصل إىل    ، إذ يتوفر خدمةمثل هذه ال من مقدم   

نامج المنحة لتحديد األهلية، وطلب التمويل،     لتر
برنامج المنحة الخاص بك قبل ستة أسابيع عىل األقل من الموعد النهانئ

ز     يتعی 
 علما بأن هذه الطلبات تخضع لموافقة مدير برنامج المنحة.   ، الخدمةهذه  مقدم  تقديمها اىل  ومراجعة عملية الدفع الت 

؟ ما الذي أحتاجه للتح  ضب 

 .تفاصيل الرشاد، والست  الذاتية، ومواد الدعم   تتكون األجزاء الثالثة الرئيسية من طلب المنحة من: 

  تفصيالت الرشاد.  •
 يرجر االطالع عىل الملحق المرفق لألسئلة المدرجة فز

ز متضمنة تفاصيل تجربتهم الفنية •  .الست  الذاتية مطلوبة من كال المتقدمی 

ة ذات مواد الدعم ه  جزء   • ز تقديم أمثلة من أعمالهم الفنية األخت  طلب من المتقدمی  هام من اجزاء الطلب حيث ي 
. تعتتر المواد الداعمة من المرشدين  ز ز المنصمی  الصلة بالرشاد. يجب أن يكون مثال واحد عىل األقل خالل العامی 

 .اختيارية، اال اننا نحث عىل ادراجها

o  موقع ويب ابطبتقديم ر : قم  الفيديو / الصوت  (Vimeo  ،YouTube مع كلمة المرور إذا لزم األمر، عىل أال )
  .دقائق 3تزيد مدة هذه الملفات عن 

o قم بتوفت  الرابط و كلمة المرور  إذا لزم األمر ، إىل موقع ويب تم تحميل صورك عليه. كما يمكنك الصور :

سمح بـ   JPEG تحميل صور  .صورة 15عم وبحد أقض صور لكل قسم من مواد الد 5اىل عملك. ي 

o تحميل ملفنموذج كتابة : PDF  صفحة مزدوجة المسافات 15بحد أقض. 

  مجملها.  ا دقائق أو أقل لكل طلب لعرض مواد الدعم. لذ 5تستغرق لجنة مراجعة المنح عادة  •
، قد ال تظهر األعمال فز

 .ميغا بايت 200يجب أال تتجاوز أحجام الملفات 

خالل   • من  المواد  ترسل  تعريف Dropboxأو    Google Driveال  ملفات  بإرسال  قمت  إذا  أو   Facebook  عىل  . 
Instagram  للعموم، فتأكد من أنها حسابات . 

؟  ي  كيف يتم تقييم طلتر

ز   حيث تقوم: "النظراء "مراجعةیتم تقییم الطلبات من خالل عملیة  • ز وعاملی  ز ممارسی  لجنة مراجعة مشكلة من فنانی 
  
  مجلس  باقرار   مجال الفن فز

الطلبات الموض بھا للحصول عىل التمویل. وتتم الموافقة عىل التمویل من قبل مدراء فز
 .تورونتو للفنون

  بمدينة تورنتو مع    المراجعةیتم اختیار النظراء الذین یقومون بعملية   •
ة ومعرفتھم بالقطاع الفتز تھم المباشر بناًء عىل ختر

mailto:liza@torontoartscouncil.org
https://tac.smartsimple.ca/
https://tac.smartsimple.ca/
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  المساواة كما حددها مجلس تورونتو للفنونضمان التمثیل العادل م
 .ن الجماعات ذات االولویة فز

نامج، وفقا لمعایت  التقییم   •   اطار تنافس  اذ ترتكز قرارات التمویل عىل توفر األموال، وأھداف التر
یتم تقییم الطلبات فز

 :التالیة

o   ؟ الجدارة الفنية )الجودة( لمقدم الطلبما ه 

o تورنتو  دعم برنامج االرشاد هل سي  
  مجتمع الفنون فز

 ؟اندماج مقدم الطلب فز

o ؟ مقدم الطلبل هل سيكون برنامج االرشاد بمثابة تجربة مفيدة 

o  ة والمؤھالت  هل للمرشد  ؟قيام بمهامه االرشاديةلل الالزمةالختر

o هل تعتتر خطة عمل الرشاد واقعية؟ 

  حددھا كل متقدم لنفسه، إضافة إىل البیئة الجغرافیة والفنیة،  •
  األھداف الفنیة الت 

ستقوم لجنة مراجعة المنح بالنظر فز
  
 .والموارد المتاحة ومراحل التطور الفتز

نامج •    معایب  األولویة للبر
ز الذین یواجھون عقبات فز نامج بإعطاء األولویة للفنانی  ھم  ممارسات  تنمية: سیقوم ھذا التر

  الفنون 
ز جدد و/أو من التورنتو لكونھم داخل مدينة  الفنیة واالندماج فز ز القادمی   .الجئی 

ي المساواة  الخاص بالمجلس عىل    إطار عمل المساواةيتضمن   •
ن
  حال حصول سياسة االولوية ف

  تنص عىل أنه فز
والت 

انية المنح عدة طلبات عىل نفس الدرجة من التقییم الجید للكفاءة خالل جولة التحكیم ولك ز   مت 
ن األموال غت  كافية فز

ینتمون لحدى  بأنھم  أنفسھم  یعرفون عن  الذین  ز  للمتقدمی  یتم إعطاء األولویة   ، ز المستحقی  ز  المرشحی  لدعم كافة 
  المساواة 

 المحددة من قبل مجلس تورونتو للفنون. و جماعات األولویة فز

 تعتتر قرارات لجنة مراجعة المنح نهائية.  •

؟ كيف سأعرف  ي  نتيجة طلتر

ز   •   عند ظهور النتائج، وبإمكان المتقدمی 
ونز ید اللكت  سيقوم مجلس تورونتو للفنون بابالغ مقدم  الطلبات عن طریق التر
نت لمع   تورنتو عىل النت 

  صفحة منح مجلس الفنون فز
سیتم استالم التبلیغ خالل  و فة نتائجھم،  ر تسجیل الدخول فز

  
   .ثالثة أشھر من تاریــــخ الموعد النھانئ

؟  وعي  ماذا لو تغب  مشر

•   
ات الرئيسية فز   الطلب فقط ويجب إبالغ المجلس عىل الفور بالتغيت 

سيتم استخدام األموال لألغراض الموضحة فز
وع.   خطة عمل  المشر

وع؟   ما الذي علي القيام به عند االنتهاء من المشر

  عن مشاريعهم ولن يتم مستقب •
  المنح تقديم تقرير نهانئ

 قبول اي طلبات ما لم يتوجب عىل متلق 
ً
كن قد تم استالم يال

 تقارير عن التمويل السابق ويكون المجلس قد وافق عليها. 

 ما هي قواعد أو متطلبات هذا التمويل؟ 

هذا  • عىل  التوقيع  يجب  التمويل.  وأحكام  وط  شر تفاصيل  متضمنا  تفاهم   خطاب  الناجحون  المتقدمون  سيتسلم 
     TAC Grantsالخطاب وتحميله من خالل   

الت  الحاالت  الخطاب  يتضمن  التمويل. كما  نت قبل إصدار  عتر النت 
 .تستدع  اعادة المنحة

  المنح االقرار بدعم مجلس تورونتو للفنون من خالل جميع المواد المكتوبة الممولة، ويتضمن موقعنا شعار •
 عىل متلق 

اصفات الجهات المانحة أو الجهات المجلس مع مراعاة أن تكون مواصفات حجم الشعار وموضعه متناسبة مع مو 
 .
ً
  قدمت دعًما مالًيا مماثًل

  المنحة و و الراعية األخرى الت 
 من استخدام الشعار، يجوز لمتلق 

ً
ع عبارة "تم إنتاجه ضبدال

 ".بدعم من مدينة تورنتو من خالل مجلس تورونتو للفنون
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الم • ، وعليه فعند   
ونز الدفع اللكت  للفنون إىل  تورونتو  المنحة، سيطلب منك إدخال  تحول مجلس  وافقة عىل طلب 

  خطاب الخطار الخاص بك.    بحيث يتوافقالبنك     كمعلومات حساب
يتم تقديم المعلومات  مع اسم مقدم الطلب فز

   .البنكية مع خطاب التفاهم الخاص بك ومتطلبات خطاب الخطار األخرى

  سياس •
ط مدينة تورنتو قيام جميع المنظمات واألفراد بتبتز طلب تشت    منحة من المدينة. سي 

ط لتلق  ز كشر ة عدم التميت 
ز وسياسة المدينة يعات مكافحة التحرش / التميت  ز تقديم إقرار موقع باالمتثال لتشر ز الناجحی   .من جميع المتقدمی 

  المنح االحتفاظ بسجالت محاسبية كافية فيما يتعلق باستالم األموال من مجلس تورونتو للفنون.   •
طلب من متلق  ي 

يبة الدخل T4A يقوم المجلس بإصدار نموذجوس ز األفراد ويجب االحتفاظ به ألغراض ضز    .إىل المتقدمی 

وط أخرى   •   وضع شر
وط العامة المذكورة أعاله للتمويل، يحتفظ مجلس تورونتو للفنون بالحق فز بالضافة إىل الشر

وط  ز أي شر مجة، ومصادر التمويل األخرى ، وما إىل ذلك(. سيتم تضمی  لدفع مبالغ المنحة )مثل تأكيد المكان، والتر
  خطاب التفاهم. 

 محددة فز

 المزید من المعلومات

نامج، يرجر االتصال    للمزید من  ا ماتيمور، مدالمعلومات حول ھذا التر ز ات  رةیبالسيدة لت  امج االست    موعد أقصاه   ة،یجیالتر
فز

      د یأو عىل التر   231داخىل     6802-392(  416عىل الرقم )  2202  أبريل/نيسان  1
ونز    liza@torontoartscouncil.orgاللكت 

ن الجدد  جمة، الرجاء  / إذا كنت من القادمی  ي إیجاد مرشد أو الحصول عل خدمات البى
ن
ن وبحاجة ال المساعدة ف الالجئی 

ا ماتيمور بالسيدة االتصال ز ي موعد  لت 
ن
 . 2022أبريل/نيسان  1أقصاه ف

 الملحق 

  طلب عام 
 2021أمثلة عن األسئلة الواردة فز

  بلدك  تقنهولماذا ت  تتقنه وصفا لممارستك الفنیة للفن الذي    ضع بیان الفنان:   (1
  فز
  البداع الفتز

تك فز . اذكر تفاصیل ختر

  كندا
 .األم وفز

  تورونتو   (2
 لنجاحات وتحدیات واجھتھا كفنان فز

ً
  تلك مواجهة    اىل  هذا   الرشاد   برنامج  ؤديكیف سيو األھداف: ضع وصفا

  تورونتو؟ إيعزز بما قدمك كفنان نامج تتر الكیف سیدعم ايضا  و  ؟التحدیات 
 ندماجك فز

  ستجلبھا  (3
ة الت    ممارسته الفنیة؟ بالشارة إىل الختر

  بیان المرشد : لماذا ترید إرشاد ھذا الفنان؟ ما الذي یثت  اھتمامك فز
ح سبب كونك المرشد المناسب لھذا الفنان.   إىل برنامج الرشاد، اشر

  مفصل وخطة عمل ألنشطة   (4
  ذلك وضع جدول زمتز

ح كیف ستعمالن معا بما فز الرشاد مع  برنامج  خطة العمل: اشر
 .االنشطةعن الفعالیات وتفاصیل  تواريــــخ واماكن معلومات مثل 

ت (5 نامج لدعم مست    تورونتو.  التأمل: تم انشاء ھذا التر
  ضوء ذلكك الفنية ودعم اندماجك فز

  تأمل   ه    ، ما فز
النتائج الت 

  حیاتك نتیجة لھذا 
نامجتحقیقھا؟ وما الذي سیختلف فز  ناجحة؟ التجربة الرشاد ل ما هو تعريفك؟ و التر
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