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  برنامه مربیگری هنرمندان تازه وارد و پناهنده

    2022های برنامه خط مشی 

 2022می  2 مهلت درخواست:

 

 

TAC   همه هنرمندان تورنتو استقبال کرده و آنها را    های ما از درخواست شمولی تعهد دارد.)شورای هنری تورنتو( به رعایت اصول عدالت و همه
پوست، هنرمندانی که  هنرمندان بومی، هنرمندان رنگین  پوست،هنرمندان سیاه  های زیر: کنیم، از جمله، اما نه محدود به گروه تشویق به این کار می 

ند، رآوبه حساب می   2SLGBTQIAPه خود را عضوی از جامعه  کنند، هنرمندانی کناشنوا هستند، دچار معلولیت هستند یا با بیماری روانی زندگی می 
با مراجعه به مطلب ما با عنوان  . کنندهنرمندان تازه وارد و پناهنده، هنرمندان جوان و نوظهور و هنرمندانی که خارج از هسته مرکزی شهر کار می 

 تر کنیم، اطالعات بیشتری کسب کنید. شمولتر و همه را در دسترس  TACدهیم تا ، درباره اقداماتی که انجام می چارچوب برابری 

 

 این برنامه از چه چیزی پشتیبانی می کند؟ 

نرمندان تازه وارد و پناهنده در مسیر توسعه عملکرد هنری خود و بیشتر پیوستن به تورنتو و در بر برنامه مربیگری هنرمند تازه وارد و پناهنده، از ه
سال در کانادا زندگی    7کنیم: یک مهاجر یا پناهنده که کمتر از  طور تعریف می ما یک فرد تازه وارد را این کند.گرفته شدن توسط شهر حمایت می 

 برد.ور به ترک کشور خود شده و اکنون در کانادا به سر می کرده است؛ پناهنده فردی است که مجب

  های هنری انتخابی خود راهنمایی )هدایت( شوند.کند تا در رشته ای تازه وارد و پناهنده* فراهم می ای برای هنرمندان حرفه این برنامه بودجه

هم متقاضی و هم مربی باید هنرمندان   شود.مشترک ارسال می   درخواست مربیگری، توسط هنرمند تازه وارد با همراهی مربی به عنوان متقاضی 
  ای* به حساب بیایند.حرفه

 ای: *یک هنرمند حرفه

 های هنری خود را از طریق آموزش و/یا تمرین رشد و توسعه داده است؛ کسی است که مهارت  •

  شود؛ای شناخته می کنند، به عنوان یک هنرمند حرفه توسط سایر هنرمندان که در همان زمینه هنری کار می  •

  پردازد؛فعاالنه به انجام کار هنری خود می  •

  به دنبال پرداختی به عنوان هزینه کار خود است و اگر از نظر مالی ممکن باشد، وقت بیشتری را صرف فعالیت هنری خود خواهد کرد؛ •

 و دارای سابقه ارائه عمومی کار خود، انتشار و/یا تولید است  •

  دالر است.  10000کل مبلغ کمک هزینه 

  شوددالر مستقیماً به هنرمند تازه وارد یا پناهنده پرداخت می  5000• مبلغ 

  شود.دالر مستقیماً به مربی پرداخت می  5000• مبلغ 

از طریق   2022آوریل    1ا  و برای یافتن یک مربی یا دسترسی به خدمات ترجمه به کمک نیاز دارید، لطفاً ت  اگر یک هنرمند تازه وارد یا پناهنده هستید
تلفن   ایمیل    231  داخلی  416.392.6802شماره  آدرس  )با    liza@torontoartscouncil.orgیا  متیمور   مدیر،  ( Liza Mattimoreلیزا 

 های استراتژیک تماس بگیرید. برنامه 

 تواند اتفاق بیفتد؟ پروژه چه وقت می

  به اتمام برسند. 2023ژوئن  30های مربیگری باید تا تاریخ کلیه فعالیت آغاز شود.  ژوئیه 1تواند پیش از برنامه مربیگری نمی  •

 به عنوان یک هنرمند تازه وارد و/یا پناهنده درخواست ارائه دهد؟  تواندچه کسی می

 های هنری )به تعریف فوق مراجعه کنید( ای مشغول به کار در هر یک از زمینه هنرمندان حرفه  ⚫

⚫ TAC   ی هنرمندان  های محدود ارائه جریان اصلی برا اذعان دارد که به واسطه موانع ساختاری موجود در محدوده جامعه هنری )مانند فرصت
ها به بعضی از  ای معادل و زمینه طلب(، ممکن است جهت تفسیر معیارهای احراز صالحیت برای در نظر گرفتن تجربه حرفه از جوامع برابری 

ا مدیر  شود تا قبل از ارسال درخواست، در مورد صالحیت خود بطلب خواسته میاز متقاضیان بالقوه جوامع برابری  ها نیاز باشد.پذیریانعطاف
 برنامه گفتگو كنند.

http://www.torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework/
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  شهر تورنتو باشند.ساکن متقاضیان باید  ⚫

 وارد کانادا شده باشند.  2015ژانویه  1از  پس متقاضیان باید  ⚫

یک شخص  یادرخواستی در انتظار دریافت وضعیت اقامت دائم داشته باشند  یادارندگان اقامت دائمی کانادا باشند  یامتقاضیان باید شهروند کانادا  ⚫
 محافظت شده )خواهان پناهندگی مورد تایید واقع شده( باشند و، در صورت درخواست، بتوانند اسنادی را برای تایید این موضوع ارائه دهند. 

 )شماره بیمه اجتماعی( باشند نامبر  SINمتقاضیان باید دارای  ⚫

 توانند درخواست ارائه دهند. کنندگان قبلی این کمک هزینه نمی دریافت ⚫

  توانند درخواست ارائه دهند.های کارشناسی نمی دانشجویان دوره ⚫

ای از  نامه  شان درخواست ارائه دهند.توانند برای آثار مرتبط با برنامه تحصیلی ای که تحصیالت تکمیلی را دنبال می کنند نمی هنرمندان حرفه  ⚫
  سوی مدیر برنامه تحصیالت تکمیلی که مشخص کند این پروژه ارتباطی به برنامه تحصیالت تکمیلی ندارد، باید همراه با درخواست ارسال شود.

 تواند به عنوان یک مربی درخواست ارائه دهد؟چه کسی می

 هنری )به تعریف فوق مراجعه کنید(  هایای مشغول به کار در هر یک از زمینه هنرمندان حرفه  ⚫

ها )کیوریتورها( و تهیه کنندگان که در هر زمینه هنری مشغول  گردان ای از جمله مدیران هنری، نمایشگاه کارکنان شاغل در زمینه هنرهای حرفه  ⚫
 به کار هستند

ماه از سال   8تو زندگی کرده باشند و حداقل به مدت سال پیش از مهلت مقرر در تورن 1متقاضیان باید ساکن شهر تورنتو باشند، حداقل به مدت  ⚫
 در تورنتو زندگی و کار کرده باشند.

یک شخص  یادرخواستی در انتظار دریافت وضعیت اقامت دائم داشته باشند  یادارندگان اقامت دائمی کانادا باشند  یامتقاضیان باید شهروند کانادا  ⚫
 قع شده( باشند و، در صورت درخواست، بتوانند اسنادی را برای تایید این موضوع ارائه دهند. محافظت شده )خواهان پناهندگی مورد تایید وا

 )شماره بیمه اجتماعی( باشند نامبر  SINمتقاضیان باید دارای  ⚫

  توانند درخواست ارائه دهند.های کارشناسی نمی دانشجویان دوره ⚫

ای از  نامه  شان درخواست ارائه دهند.توانند برای آثار مرتبط با برنامه تحصیلی ی ای که تحصیالت تکمیلی را دنبال می کنند نم هنرمندان حرفه  ⚫
  سوی مدیر برنامه تحصیالت تکمیلی که مشخص کند این پروژه ارتباطی به برنامه تحصیالت تکمیلی ندارد، باید همراه با درخواست ارسال شود.

ک هزینه مربیگری هنرمندان تازه وارد و پناهنده به عنوان متقاضی مشترک لیست  مربیان در سال قادر خواهند بود تا فقط در یک برنامه کم ⚫
 شوند 

 چطور باید درخواست ارائه دهم؟ 

تماس بگیرید تا یک قرار مالقات   لیزابا لطفاً . های استراتژیک صحبت کنندمدیر برنامه   ،لیزا متیمورمتقاضیان پیش از ارسال درخواست خود، باید با 
 liza@torontoartscouncil.orgایمیل یا آدرس  ،231داخلی  416.392.6802 ورد پیشنهاد خود تعیین کنید:برای بحث در م

 
  و/یا پناهنده( و هم متقاضی مشترک )مربی( باید به عنوان وارده هم شخص متقاضی )هنرمند تاز

  توانند هیچ یک از متقاضیان نمی  ثبت نام شده باشند.   https://tac.smartsimple.caبه آدرس    TACهای  هزینهمتقاضی انفرادی در وب سایت کمک 
  شود.ه از قبل در استفاده یک سازمان یا به عنوان روش تماس مشترک از آن استفاده می از آدرس ایمیلی استفاده کنند ک

 
( و درخواست خود را حداکثر تا ساعت  https://tac.smartsimple.caثبت نام کنند ) TACهای  وب سایت کمک هزینه متقاضیان ملزم هستند در 

وقتی درخواست شما ارسال شود،  پذیرد.ها را با هیچ روش تحویل دیگری نمی درخواست  TAC شب در تاریخ پایان مهلت مقرر ارسال کنند. 11:59
  ها را هم چک کنید.های اسپم/هرزنامه های خود مشاهده نکردید، صندوقاگر این ایمیل را در صندوق نامه . یل تاییدیه دریافت خواهید کردیک ایم

 پذیری درخواست برای ناشنوایان یا افراد دارای معلولیت پشتیبانی دسترسی

های این  توانند برای تامین هزینه متقاضیانی که ناشنوا یا دچار معلولیت هستند و برای تکمیل درخواست کمک هزینه خود به کمک نیاز دارند، می 
دالر   500در هر سال تقویمی برای هر متقاضی واجد شرایط، حداکثر   دهندگان خدمات پشتیبانی درخواست، تقاضای بودجه کنند.کمک، از ارائه 

برای تعیین صالحیت، تقاضای بودجه پشتیبانی درخواست، و برای بررسی روند پرداخت به ارائه دهنده خدمات شما، لطفاً حداقل شش  موجود است.
امه  تقاضاها برای پشتیبانی درخواست به تایید مدیر برن هزینه خود تماس بگیرید.هزینه با مدیر برنامه کمک هفته پیش از پایان مهلت برنامه کمک 

 هزینه نیاز دارند. کمک 

 چه مواردی را باید آماده کنم؟ 

 ، و اسناد پشتیبان.CVجزئیات مربیگری، رزومه/ سه بخش اصلی درخواست کمک هزینه عبارتند از:

 به پیوست ضمیمه شده مراجعه کنیدجزئیات مربیگری لطفاً برای مشاهده سواالت موجود در بخش  •

mailto:liza@torontoartscouncil.org
https://tac.smartsimple.ca/
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  باید تجریبات هنری خود را با جزئیات ذکر کنند.، هر دو نفر متقاضیان CVدر رزومه/ •

هایی از کارهای هنری اخیر خود را که به برنامه مربیگری مربوط متقاضیان باید نمونه بخش مهمی از روند درخواست هستند.   اسناد پشتیبان •
  شود.اسناد پشتیبان برای مربیان اختیاری است، اما ارائه آنها توصیه می  سال اخیر باشد. 2حداقل یک نمونه باید متعلق به  است، ارائه دهند. 

o وب سایت، حساب کاربری  صوتی/تصویری( یک لینک  Vimeo  ،Youtube  ).های  فایل و در صورت نیاز، رمز عبور را ارائه دهید
 دقیقه باشند. 3تر از صوتی/تصویری نباید طوالنی 

o  شما همچنین   های شما در آن آپلود شده است را ارائه دهید. ز عبور به وب سایتی که عکس یک لینک و در صورت نیاز، رم  ها:عکس
تصویر هستید، و حداکثر   5برای هر بخش از اسناد پشتیبان مجاز به آپلود  آپلود کنید.  JPEGتوانید تصاویر آثار خود را با فرمت می 
 تصور مجاز است.  15

o  یک فایل نمونه نگارش :PDF  ،صفحه یک خط در میان.  15حداکثر آپلود کنید 

بنابراین ممکن   کنند.دقیقه یا کمتر برای بازبینی اسناد پشتیبان هر درخواست زمان صرف می   5هیئت بررسی درخواست کمک هزینه، معموالً   •
  مگابایت باشد. 200ها نباید بیش از اندازه فایل  است که آثار به طور کامل دیده نشوند.

کنید، را ارسال می   Instagramیا    Facebookهای کاربری  اگر حساب ارسال نکنید.  Dropboxیا    Google Driveآثار را از طریق   •
  ها عمومی هستند.مطمئن شوید که این حساب 

 شود؟ درخواست من چطور ارزیابی می

گیرند  شوند: یک هیئت بررسی متشکل از هنرمندان فعال و کارشناسان هنری تصمیم می از طریق روند بررسی همکاران ارزیابی می   هادرخواست ⚫
 رسند.به تایید می  TACهای تامین بودجه از سوی مدیران  توصیه  که کدام درخواست برای تامین بودجه توصیه خواهد شد.

اند و  همچنین برای اطمینان از نمایندگی عادالنه   مستقیم خود در زمینه بخش هنری تورنتو برگزیده شده  همکاران ارزیاب به دلیل تجربه و دانش  ⚫
 . TACطلب شناسایی شده از سوی دار برابری های اولویت گروه 

، اهداف برنامه و معیارهای  گیری درباره تامین بودجه بر اساس موجود بودن بودجهشوند و تصمیمای ارزیابی می ها در یک زمینه مقایسه برنامه  ⚫
 ارزیابی زیر انجام خواهد شد: 

o شایستگی )کیفیت( هنری متقاضی چیست؟ 

o  کند؟آیا برنامه مربیگری، به پیوستن متقاضی به جامعه هنری تورنتو کمک می 

o  کند؟آیا برنامه مربیگری، تجربه معناداری به متقاضی اضافه می 

o این برنامه مربیگری را دارد؟ های مناسب برای آیا مربی تجربه و صالحیت 

o  بینانه است؟آیا برنامه کاری برنامه مربیگری واقع 

هیئت بررسی کمک هزینه، مواردی مانند اهداف شخصی تعریف شده هر متقاضی، محیط جغرافیایی و هنری وی، منابع موجود و مرحله رشد   •
 هنری را در نظر خواهد گرفت. 

های هنری خود  رای هنرمندانی که به واسطه تازه وارد و/یا پناهنده بودن، در مسیر رشد و توسعه فعالیت این برنامه ب معیارهای اولویت برنامه: •
 شود.اند اولویت قائل می و پیوستن به جامعه هنری در تورنتو با مانع مواجه شده

اگر چندین برنامه کامالً ارزیابی شده با    دارد، نیز وجود دارد که اظهار می سیاست اولویت برابری ، یک  TACشورای    چارچوب برابریدر   •
شایستگی برابر در یک مرحله داوری وجود داشته باشد اما بودجه برای اهدای کمک هزینه جهت حمایت از کلیه نامزدهای شاسته ناکافی باشد،  

طلب شورای هنری تورنتو به شمار    دار برابریهای اولویت های ارائه شده از سوی متقاضیانی که خود را متعلق به یکی از گروه درخواست
 آورند در اولویت قرار خواهند گرفت. می 

  تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیئت بررسی کمک هزینه، نهایی هستند. ⚫

 چطور از نتایج پرونده درخواست خود مطلع شوم؟ 

خواهید   TACهای  برای شما ارسال خواهد کرد و شما برای دریافت نتایج وارد وب سایت کمک هزینه   ایمیلی  TACوقتی که نتایج موجود شدند،   •
 اعالن طی دو ماه از تاریخ پایان مهلت دریافت خواهد شد.  شد.

 شود؟اگر پروژه من تغییر کند چه می

  TACت اساسی در برنامه کاری پروژه باید فوراً به  تغییرا بودجه و کمک هزینه فقط باید برای اهداف ذکر شده در درخواست استفاده شوند. ⚫
  اطالع داده شود.
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 وقتی پروژه را به پایان رسانده باشم باید چه کنم؟ 

های مربوط به های آتی پذیرفته نخواهند شد مگر اینکه گزارش درخواست کنندگان موظف هستند گزارش نهایی پروژه خود را ارائه دهند.دریافت •
  رسیده و توسط آنها تایید شده باشند.  TACهای قبلی به دست بودجه

 قوانین  یا الزامات این بودجه چیست؟ 

پیش . نامه شرح داده خواهد شدشرایط و مقررات تخصیص بودجه با جزئیات کامل در تفاهم متقاضیان موفق یک تفاهم نامه دریافت خواهند کرد.  •
شرایط  .  به امضا رسیده و آپلود شده باشد  TACهای  هزینه نامه باید توسط وب سایت کمک از اینکه امکان تخصیص بودجه وجود داشته باشد، تفاهم 

  شود.نامه شرح داده می هایی که که طی آن بازپرداخت کمک هزینه الزامی خواهد بود نیز در تفاهم و موقعیت

هایی که بودجه برای دریافت کنندگان کمک هزینه موظف هستند حمایت شورای هنری تورنتو را در زمینه کلیه مطالب مکتوب مربوط به فعالیت •
جود است؛ مشخصات مربوط به اندازه و محل قرارگیری لوگو باید متناسب با در وب سایت ما مو TACلوگوی . شود، تأیید کنندآنها اعطا می

تواند از عبارت »ایجاد شده با حمایت کننده میبه جای لوگو، دریافت اند.کنندگان یا حامیانی باشد که پشتیبانی مالی مشابهی را ارائه دادهسایر اهدا
 شهر تورنتو از طریق شورای هنری تورنتو« استفاده کند.

اگر درخواست شما تایید شود، ملزم خواهید بود اطالعات حساب بانکی . های الکترونیکی تغییر روش داده استشورای هنری تورنتو به پرداخت •
نامه و سایر اطالعات بانکی همراه با تفاهم. دریافت کننده کمک هزینه را که با نام متقاضی مطابقت دارد در نامه اطالع رسانی خود وارد کنید

 شود.رسانی ارائه میالزامات ذکر شده در نامه اطالع

 کند تا سیاست عدم تبعیض را به عنوان شرط دریافت کمک هزینه از این شهر در پیش بگیرند.ها و افراد را ملزم میسازمانشهر تورنتو همه  •
  ه متقاضیان موفق ملزم به ارائه بیانیه امضا شده پذیرش قانون مقابله با آزار و اذیت/تبعیض و سیاست شهر هستند.کلی
 

 نگه تورنتو هنری شورای سوی از بودجه دریافت مورد در را مناسب و کافی حسابداری سوابق که هستند ملزم هزینه کمک کنندگاندریافت •
 شود. داشته نگه مالیاتی مقاصد برای باید فرم این و شد خواهد صادر انفرادی متقاضیان برای TAC سوی از T4A فرم یک دارند.

شروط دیگری برای اعطای کمک    که دارد  این حق را برای خود محفوظ می   TACتخصیص بودجه،  عالوه بر شرایط عمومی فوق الذکر برای   •
 نامه گنجانده خواهد شد. هرگونه شرط خاص در تفاهم بودجه، و غیره(.منابع ریزی، سایر هزینه مشخص کند )مانند تایید مکان، برنامه 

 سواالت بیشتر 

 تماس بگیرید لیزا متیمور با مدیر برنامه 

 231داخلی  416-392-6802

liza@torontoartscouncil.org 

 
لیزا  با   2022آوریل    1اگر یک هنرمند تازه وارد یا پناهنده هستید و برای یافتن یک مربی یا دسترسی به خدمات ترجمه به کمک نیاز دارید، لطفاً تا  

 تماس بگیرید.  متیمور
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 ضمیمه 

 

 :2021سواالت جزئیات مربیگری در فرم درخواست 

تان جزئیات تجربه هنری  کنید و علت خلق آن توسط شما.فعالیت هنری خود را توصیف کنید، شامل نوع هنری که خلق می اظهارنامه هنرمند: (1
 را در کشور خود و کانادا ذکر کنید. 

ه شکل  این برنامه مربیگری به چ اید شرح دهید.کرده   هایی را که به عنوان یک هنرمند در تورنتو تجربههرگونه موفقیت و چالش  اهداف: (2
کنید این  فکر می  این برنامه چطور به رشد شما به عنوان یک هنرمند کمک خواهد کرد؟  ها را مورد مالحظه قرار خواهد داد؟این چالش 

 حمایت خواهد کرد؟  پیوستن شما به شهر تورنتوبرنامه چطور از 

ای  با اشاره به تجربه چه چیزی درباره فعالیت هنری آنها برای شما جالب است؟ مربی این هنرمند باشید؟ خواهیدچرا می  اظهارنامه مربی: (3
 آورید، توضیح دهید چرا مربی مناسبی برای این هنرمند هستید. که با خود به این برنامه مربیگری می 

من   های مربیگری. مه زمانی دقیق و برنامه کاری فعالیتشرح دهید که شما چطور با هم کار خواهید کرد، شامل یک برنا برنامه کاری:  (4
 ام.ها را ذکر کرده ها، مکان رویدادها و جزئیات فعالیت اطالعاتی مانند تاریخ 

با در نظر داشتن این موضوع،   تان و پیوستن شما به شهر تورنتو پشتیبانی کند.این برنامه ایجاد شده است تا از شما و رشد هنری  تأمل: (5
یک تجربه موفق مربیگری   در نتیجه این برنامه مربیگری، چه چیزی در زندگی شما تغییر خواهد کرد؟ که انتظارش را دارید چیست؟نتایجی  

  کنید؟را چطور توصیف می 
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