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��ய ��வரவாளராக�ம் மற்�ம் அக�நிைல��ம் உள்ள 
கைலஞரக்�க்கான வ�காட்டல் (MENTORSHIP) 

2023 �ட்ட வ�காட்�தல்கள் 
             �ண்ணப்�ப்பதற்கான இ��த் �க� : ஏப்ரல் 24, 2023 

    

சமத�்வம் ேப�வ��ம் அைனவைர�ம் உள்ளடக்�வ��ம் TAC உ��யாக உள்ள�. 
ெராறன்ேரா�ன் கைலஞரக்ள் அைனவரிட��ந்�ம் நாம் �ண்ணப்பங்கைள வரேவற்�, 
அவரக்ைள ஊக்��க்�ேறாம். க�ப்�னக் கைலஞரக்ள், பழங்��க் கைலஞரக்ள், பல்�னக் 
கைலஞரக்ள், அத�்டன், ெச�ப்�லன் அற்ற, �ைறபா�கள் உள்ள அல்ல� மனநலம் 
பா�க்கப்பட்ட கைலஞரக்ள் மற்�ம் 2SLGBTQIAP எனத ்தம்ைமச ்�யமாக அைடயாளம் கா�ம் 
கைலஞரக்ள், ��ய ��வரவாளக் கைலஞரக்ள்  மற்�ம்அக�நிைலக் கைலஞரக்ள், இளம் 
மற்�ம் வளரந்்� வ�ம் கைலஞரக்ள் மற்�ம் நகரப்்�ற ைமயத�்ற்� ெவளிேய பணி�ரி�ம் 
கைலஞரக்ள் ஆ�ேயாரின் �� அ�கல் மற்�ம் பங்ேகற்ைப உ��ெசய்யக் 
��ப்�டதத்க்க சமத�்வ நடவ�க்ைககள் அல்ல� இலக்�த் �ட்டங்கள் உள்ளன. ேம�ம் 
அ�கக்��யதாக�ம் உள்ளடக்�யதாக�ம் TAC ஐ மாற்�வதற்� நாம் என்ன 
ெசய்�ன்ேறாம் என்பைதப் பற்� எம� Equity Framework இல் ேம�ம் அ�க.   

    

இந்தத் �ட்டம் எதைன ஆதரிக்�ன்ற�? 
��ய ��வரவாளராக�ம் அக�நிைல��ம் உள்ள கைலஞரக்�க்கான வ�காட்டல் 
�ட்டமான�, ��ய ��வரவாள மற்�ம் அக�நிைலக் கைலஞரக்�க்� அவரக்ளின் 
கைலப்ப�ற்�ைய ேமம்ப�த�்வ�டன், ெராறன்ேரா�ல் அவரக்ளின் ஒ�ங்�ைணப்� 
மற்�ம் உள்ளடங்க�க்� உரிய ஆதரைவ�ம் வழங்��ன்ற�. ஒ� ��ய ��வரவாளைர நாம் 
�ன்வ�மா� வைரய�க்�ன்ேறாம்: கனடா�ல் 7 வ�டங்க�க்�ம் �ைறவாக வாழ்ந்� வ�ம் 
�லம்ெபயரந்்ேதார ்அல்ல� அக�; அக� என்பவர ்தன� ெசாந்த நாட்ைட �ட்� ெவளிேயற 
நிரப்்பந்�க்கப்பட்� இப்ேபா� கனடா�ல் வ�க்�ம் ஒ� நபராவார.்  

இந்தத ்�ட்டம் ெதா�ல்�ைறக்* கைலஞரக்ளா�ய தனிப்பட்ட ��ய ��வரவாளர ்மற்�ம் 
அக�கள் ஆ�ேயா�க்� அவரக்ள் ேதரந்்ெத�தத் கைலத�்ைற�ல் ப�ற்� ெசய்வதற்� 
உத�ம் வ�காட்( �ம் நி� ) �த�ைய வழங்��ன்ற�.  

இந்த வ�காட்டல் �ண்ணப்பம், இைண-�ண்ணப்பதாரராக வ�காட்�ையச ்(mentor) 
ேசரத்�்ப் ��ய ��வரவாளரா�ய கைலஞரால் சமரப்்�க்கப்ப�ம். �ண்ணப்பதாரர ்மற்�ம் 
வ�காட்� இ�வ�ம் ெதா�ல்�ைறக்* காண அைடயாளம் கைலஞரக்ளாக ப்பட ேவண்�ம்.  

*ஒ� ெதா�ல்�ைறக் கைலஞர ்என்பவர:் 

• ப�ற்��த்தல் மற்�ம்/அல்ல� கைலப்ப�ற்� �லம் தம� கைலத்�றன்கைள 
வளரத்�்க் ெகாண்ட ஒ�வர;் 

• அேத கைலப் பாரம்பரியத்�ல் பணி�ரி�ம் �ற கைலஞரக்ளால் ஒ� ெதா�ல்�ைறக் 
கைலஞராக அங்�கரிக்கப்பட்டவர;்  

• தம� கைலையத ்தற்ேபா� நைட�ைற வழக்கமாகச ்ெசய்பவர;்  

• அவரின் பணிக்கான ஊ�யம் ேகா�பவர,் ேம�ம் நி� ரீ�யாகச ்சாத்�யமானால் 
அவரின் கைல நடவ�க்ைககளில் அ�க ேநரத்ைதச ்ெசல�டக் ��யவர;்  

• மற்�ம் ெபா� �ளக்கக்காட்�, ெவளி�� மற்�ம்/அல்ல� தயாரிப்� ஆ�யவற்ைறச ் 
ெசய்த வரலா� உள்ளவர ்

ெமாத்த மானியத் ெதாைக $10,000.  

http://www.torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework/
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• $5,000 ��ய ��வரவாளர ்அல்ல� அக�க் கைலஞ�க்� ேநர�யாகக் 
ெகா�க்கப்ப��ன்ற� 

• $5,000 வ�காட்�க்� (mentor) ேநர�யாகக் ெகா�க்கப்ப��ன்ற�.  

நீங்கள் ஒ� ��ய ��வரவாளரான அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞராக இ�ந்�, 
வ�காட்�ையக் கண்ட�வதற்� அல்ல� ெமா�ெபயரப்்�ச ்ேசைவகைள அ��வதற்� 
உங்க�க்� உத� ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� மாரச் ்24, 2023க்� �ன்னராக, Kadija de 
Paula என்ற இைடக்கால �ேலாபாயத் �ட்ட ேமலாளைர 416.392.6802 x231 என்ற எண்ணில் 
அல்ல� kadija@torontoartscouncil.org இல் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம். 

இத்�ட்டம் எப்ேபா� ெசயற்படக்��ம் 
வ�காட்டல்கள் (Mentorships) ஜூைல 1க்� �ன்னர ்ெதாடங்கப்படாமல் ேபாகலாம். 
வ�காட்டல்கள் நடவ�க்ைககள் அைனத�்ம் ஜூன் 30, 2024க்�ள் ��க்கப்பட ேவண்�ம்.  

��ய ��வரவாளர ்மற்�ம்/அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞராக யார ்�ண்ணப்�க்க 
���ம்? 
 எந்தெவா� கைலப் பாரம்பரியத�்�ம் பணி�ரி�ம் ெதா�ல்�ைறக் கைலஞரக்ள் (ேமேல 

உள்ள வைரயைறையப் பாரக்்க�ம்)  

 பரந்த கைலச ்ச�கத�்ல் உள்ள �ைறசார ்தைடகள் காரணமாக (உதாரணமாக. 
சமபங்� கைலஞரக் ேசரந்்த ச�கங்கைளச் ேத�ம் �க்�க் �ட்�ம் மட்�ப்ப�தத்ப்பட்ட 
�க்�ய �ளக்கக்காட்� வாய்ப்�கள்) சாத்�யமான சமமான ெதா�ல் அ�பவம் மற்�ம் 
�ழல்கைளக் கணக்�ல் எ�த�்க்ெகாள்வதற்�த ்த��காண் அள�ேகால்கைள 
�ளக்�வ�ல் �ல ெந�ழ்�த்தன்ைம ேதைவப்படலாம் என்பதைன TAC 
அங்�கரிக்�ன்ற�. சமபங்� ேசரந்்த ச�கங்கைளச் ேத�ம்  சாத்�யமான 
�ண்ணப்பதாரரக்ள், �ண்ணப்பத்ைதச ்சமரப்்�ப்பதற்� �ன்னதாகத், �ட்ட 
ேமலாளரிடம் தங்கள் த��ையப் பற்�க் கலந்�ைரயாட ஊக்��க்கப்ப��ன்றனர.்  

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் ெராறன்ேரா நகரத்�ல் வ�ப்பவரக்ளாக இ�க்க ேவண்�ம். 

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் ஜனவரி 1, 2016 க்�ப் �ன்னர ்கனடா�க்� வந்��க்க ேவண்�ம். 

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் கேன�யக் ��மக்கள் அல்ல� நிரந்தரக் ����ப்பாளரக்ளாக 
இ�க்க ேவண்�ம் அல்ல� நிரந்தரக் ���ரிைமக்கான �ண்ணப்பம் நி�ைவ�ல் 
இ�க்க ேவண்�ம் அல்ல� பா�காக்கப்ப�ம் ஒ� நபராக (அங்�கரிக்கப்பட்ட அக�க்  
ேகாரிக்ைகயாளர)் இ�க்க ேவண்�ம். அத�்டன், ேகாரப்பட்டால், அைத 
உ��ப்ப�த�்வதற்�ரிய ஆவணங்கைள வழங்கக் ��யவராக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.   

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் SIN (ச�கக் காப்��� எண்) ைவத்��க்க ேவண்�ம்  

 இந்த மானியத ்�ட்டதை்த �ன்� ெபற்றவரக்ள் �ண்ணப்�க்க ��யா�. 

 பட்டப்ப�ப்� மாணவரக்ள் �ண்ணப்�க்க ��யா�. 

 பட்டதாரிப் ப�ப்ைபத ்ெதாட�ம் ெதா�ல்�ைறக் கைலஞரக்ள் தங்கள் பட்டப்ப�ப்�த் 
�ட்டத�்டன் ெதாடர�்ைடய ேவைலக்� �ண்ணப்�க்கக்�டா�. பட்டதாரி 
மாணவரக்ளின் ப�ப்�த் �ட்டத�்டன் இத�்ட்டம் ெதாடர�்ைடய� அல்ல என்பைதக் 
��ப்��ம் பட்டதாரித் �ட்ட இயக்�னரின் க�தம் �ண்ணப்பத�்டன் சமரப்்�க்கப்பட 
ேவண்�ம்.   

வ�காட்�யாக (Mentor) இ�ப்பதற்� யார ்�ண்ணப்�க்கலாம்? 
 எந்தெவா� கைலப் பாரம்பரியத�்�ம் பணி�ரி�ம் ெதா�ல்�ைறக் கைலஞரக்ள் (ேமேல 

உள்ள வைரயைறையப் பாரக்்க�ம்)  

 எந்தெவா� கைலப் பாரம்பரியத�்�ம் பணி�ரி�ம் கைல ேமலாளரக்ள், கைலக் 
காப்பாளரக்ள் (curators) மற்�ம் தயாரிப்பாளரக்ள் உட்படத் ெதா�ல்�ைறக் கைலப் 

mailto:kadija@torontoartscouncil.org
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பணியாளரக்ள்  

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் ெராறன்ேரா நகரத்�ல் வ�ப்பவரக்ளாக இ�க்க ேவண்�ம், 
காலக்ெக��க்� �ன்னதாகக் �ைறந்தபட்சம் 1 வ�டம் ெராறன்ேரா�ல் வ�ப்பவராக 
இ�க்க ேவண்�ம் மற்�ம் அந்த வ�டத்�ல் �ைறந்த� 8 மாதங்களாவ�  ெராறன்ேரா�ல் 
வ�த�் ேவைல ெசய்��க்க ேவண்�ம்.  

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் கேன�ய ��மக்கள் அல்ல� நிரந்தர ����ப்பாளரக்ளாக இ�க்க 
ேவண்�ம் அல்ல� நிரந்தரக் ���ரிைமக்கான �ண்ணப்பம் நி�ைவ�ல் இ�க்க 
ேவண்�ம் அல்ல� பா�காக்கப்ப�ம் ஒ� நபராக (அங்�கரிக்கப்பட்ட அக�க்  
ேகாரிக்ைகயாளர)் இ�க்க ேவண்�ம். அத�்டன், ேகாரப்பட்டால், அைத 
உ��ப்ப�த�்வதற்�ரிய ஆவணங்கைள வழங்கக் ��யவராக�ம் இ�க்க ேவண்�ம்.    

 �ண்ணப்பதாரரக்ள் SIN (ச�கக் காப்��� எண்) ைவத்��க்க ேவண்�ம்  
 

 பட்டப்ப�ப்� மாணவரக்ள் �ண்ணப்�க்க ��யா�. 

 பட்டதாரிப் ப�ப்ைபத ்ெதாட�ம் ெதா�ல்�ைறக் கைலஞரக்ள் தங்கள் பட்டப்ப�ப்�த் 
�ட்டத�்டன் ெதாடர�்ைடய ேவைலக்� �ண்ணப்�க்கக்�டா�. பட்டதாரி 
மாணவரக்ளின் ப�ப்�த் �ட்டத�்டன் இத�்ட்டம் ெதாடர�்ைடய� அல்ல என்பைதக் 
��ப்��ம் பட்டதாரித் �ட்ட இயக்�னரின் க�தம் �ண்ணப்பத�்டன் சமரப்்�க்கப்பட 
ேவண்�ம்.  

 வ�காட்�கள் ஒ� வ�டத்�ல் ��ய ��வரவாளர ்அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞர ்
ஒ�வ�க்� மட்�ேம வ�காட்டல் உத�தெ்தாைக இைண �ண்ணப்பதாரராகப்   
பட்�ய�டப்படலாம். 

நான் �ண்ணப்�ப்ப� எப்ப�? 
�ண்ணப்பதாரரக்ள் �ண்ணப்பத்ைதச ்சமரப்்�க்�ம் �ன் இைடக்கால �ேலாபாயத் �ட்ட 
ேமலாளர ்Kadija de Paula உடன் ேபச ஊக்��க்கப்ப��ன்றாரக்ள். 416.392.6802 x231 என்ற 
எண்ணில் அல்ல� kadija@torontoartscouncil.org இல் உங்கள் �ண்ணப்பத் �ரம்ானத்ைதப் 
பற்�க் கைதப்பதற்கான ஒ� சந்�ப்ைபத ்�ட்ட�டத் தய�ெசய்� Kadijaைவத் ெதாடர�் 
ெகாள்ள�ம். 

�ண்ணப்பதாரர ்(��ய ��வரவாளர ்மற்�ம்/அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞர)் இைண 
�ண்ணப்பதாரர ்(வ�காட்�) ஆ�ய இ�வ�ம் TAC Grants Online https://tac.smartsimple.ca இல் 
தனிப்பட்ட �ண்ணப்பதாரராகப் ப�� ெசய்யப்பட்��க்க ேவண்�ம். எந்தெவா� 
�ண்ணப்பதார�ம் ஏற்கனேவ நி�வனமாக அல்ல� �ட்�த ்ெதாடரப்ாகப் பயன்பாட்�ல் 
உள்ள �ன்னஞ்சல் �கவரிையப் பயன்ப�த்தக்�டா�.  

�ண்ணப்பதாரரக்ள் TAC Grants Online இல் (https://tac.smartsimple.ca) ப�� ெசய்�  
�ண்ணப்பத்ைதக் கைட�த் �க��ன் இர� 11:59 மணிக்�ள் சமரப்்�க்க ேவண்�ம். ேவ� 
எந்த �நிேயாக �ைற��ம் �ண்ணப்பங்கைள TAC ஏற்கா�. உங்கள் �ண்ணப்பம் 
சமரப்்�க்கப்பட்ட�ம் உ��ப்ப�த்தல் �ன்னஞ்சைலப் ெப��ரக்ள். உங்கள் in-box இல் அ� 
வர�ல்ைல என்றால் உங்கள் spam/junk ேகாப்�ைறையச ்ேசா�த�்ப் பாரக்்க�ம்.    

ெச�ப்�லன் அற்ேறார ்அல்ல� �ைறபா�கள் உள்ளவரக்�க்கான �ண்ணப்ப 
அ�கல் ஆதர�  
அவரக்ளின் மானிய �ண்ணப்பங்கைளப் �ரத்்� ெசய்ய ஆதர� ேதைவப்ப�ம் ெச�ப்�லன் 
அற்ற அல்ல� �ைறபா�கள் உள்ள �ண்ணப்பதாரரக்ள், �ண்ணப்ப ஆதர� ேசைவ 
வழங்�நரக்ளிட��ந்� உத�க்கான ெசல�கைள ஈ�கட்�வதற்காக நி��த�க்� 
�ண்ணப்�க்கலாம். ஒவ்ெவா� காலண்டர ்ஆண்��ம் த��யான �ண்ணப்பதார�க்� 
$500 வைரக் �ைடக்�ம். த��ையத் �ரம்ானிக்க�ம், �ண்ணப்ப ஆதர� நி�ையக் 
ேகார�ம் மற்�ம் உங்கள் ேசைவ வழங்�ன�க்�ச ்ெச�தத் ேவண்�ய ெதாைக�ன் 
ெசயன்�ைறைய ம�ப்பாய்� ெசய்ய�ம், மானியத ்�ட்டக் காலக்ெக��க்�க் �ைறந்த� 
ஆ� வாரங்க�க்� �ன் உங்கள் மானியத் �ட்ட ேமலாளைரத ்தய�ெசய்� ெதாடர�் 

mailto:kadija@torontoartscouncil.org
https://tac.smartsimple.ca/
https://tac.smartsimple.ca/
https://tac.smartsimple.ca/
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ெகாள்ள�ம். �ண்ணப்ப ஆதர�க்கான ேகாரிக்ைகக�க்� மானியத் �ட்ட 
ேமலாளரிட��ந்� அ�ம� ேதைவ. 

நான் தயார ்ெசய்ய ேவண்�ய� என்ன? 
மானிய �ண்ணப்பத�்ன் �ன்� �க்�ய ப��கள்: வ�காட்டல் �வரங்கள், �ய�வரப் 
பட்�யல்/CVகள் மற்�ம் ஆதாரச ்சாதனங்கள்.  

 தய�ெசய்� வ�காட்� �வரங்களில் ேசரக்்கப்பட்�ள்ள ேகள்�க�டன் 
இைணக்கப்பட்�ள்ள �ன்னிைணப்ைபப் பாரக்்க�ம்  

 �ண்ணப்பதாரர ்(��ய ��வரவாளர ்மற்�ம்/அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞர)் இைண 
�ண்ணப்பதாரர ்(வ�காட்�) ஆ�ய இ�வ�க்�ம் அவரக்ளின் கைலப்ப�ற்�ைய 
�வரிக்கத ்ேதைவயான �ய�வரப் பட்�யல்/CVகள்.  

 ஆதாரச ்சாதனங்கள் �ண்ணப்பத்�ன் �க்�ய ப��யா�ம். �ண்ணப்பதாரரக்ள் 
வ�காட்ட�டன் ெதாடர�்ைடய அவரக்ளின் ச�பத்�ய கைலப் பைடப்�களி��ந்� 
உதாரணங்கைளச ்சமரப்்�க்க ேவண்�ம். �ைறந்த� ஒ� உதாரணமாவ� கடந்த 2 
வ�டங்க�க்�ள் இ�க்க ேவண்�ம். வ�காட்�கள் ஆதாரச ்சாதனங்கைள வழங்�வ� 
அவரக்ளின் ெதரிவா�ம், ஆனால் அ� �க�ம் ஊக்��க்கப்ப��ன்ற�.  

 ��ேயா/ஆ�ேயா: ஒ� இைணப்ைப (இைணயதளம், Vimeo, YouTube) மற்�ம் 
ேதைவப்பட்டால், கட�செ்சால்ைல வழங்க�ம். ��ேயா/ஆ�ேயா ேகாப்�களின் 
ேநரம் 3 நி�டங்க�க்� ேமற்படாமல் இ�க்க ேவண்�ம்.  

 �ைகப்படங்கள்: உங்கள் �ைகப்படங்கள் ப�ேவற்றப்பட்ட இைணயதளத�்ன் 
இைணப்� மற்�ம் ேதைவப்பட்டால், கட�செ்சால்ைல வழங்க�ம். உங்கள் 
பணி�ன் JPEG படங்கைள�ம் நீங்கள் ப�ேவற்றலாம். ஒ� ஆதாரச ்சாதனப் 
�ரி�ல் 5 படங்கள் �தம் அ�கபட்சம் 15 படங்கள் அ�ம�க்கப்ப�ம். 

 எ�த�்� மா�ரி: இரட்ைட இைடெவளி�டன்  அ�கபட்சம் 15 பக்கங்கள் ெகாண்ட 
PDF ேகாப்� ஒன்ைறப் ப�ேவற்ற�ம் 

 மானிய ம�ப்பாய்�க் ��, ெபா�வாக ஒ� �ண்ணப்பத்�ன் ஆதாரச ்சாதனங்கைளப் 
பாரப்்பதற்� 5 நி�டங்கள் அல்ல� அதற்�ம் �ைறவான ேநரத்ைதேய ெசல��ம். 
எனேவ, பைடப்�கைள ��ைமயாகப் பாரக்்க ��யா��க்கலாம். ேகாப்� அள�கள் 200 
MBஐ �ட அ�கமாக இ�க்கக்�டா�.   

 Google Drive அல்ல� Dropbox �லம் �வரங்கைளச ்சமரப்்�க்க ேவண்டாம். நீங்கள் 
Facebook அல்ல� Instagram இ�ள்ள �ய�வரங்கைளச ்சமரப்்�க்�ம்ேபா�, அைவ 
ெபா�க் கணக்�களாக இ�ப்பைத உ��ப்ப�தத்�ம்.  

என� �ண்ணப்பம் எவ்வா� ம�ப்�டப்ப��ன்ற�? 
 �ண்ணப்பங்கள் சக கைலஞரக்ளின் ம�ப்பாய்�ச ்ெசயன்�ைற �லம் ம�ப்�� 

ெசய்யப்ப��ன்றன  :ப�ற்� க் கைலஞரக்ள் மற்�ம் கைல நி�ணரக்ளின் ம�ப்பாய்�க் 
�� நி��த�க்� எந்ெதந்த �ண்ணப்பங்கள் பரிந்�ைரக்கப்ப�ம் என்பைதத ்
�ரம்ானிக்�ன்ற�. நி��த�க்கான பரிந்�ைரகள் TAC இயக்�நரக்ளால் 
அங்�கரிக்கப்ப��ன்றன.  

 சக ம�ப்�ட்டாளரக்ள் யாவ�ம், ெராறன்ேரா கைலத ்�ைற�டன் உள்ள அவரக்ளின் 
ேநர� அ�பவம், அ�� மற்�ம் TAC இனால் அைடயாளம் காணப்பட்ட சமபங்� 
�ன்�ரிைமக் ��க்களிட��ந்� நியாயமான �ர�நி�த�்வதை்த உ��ெசய்வதன் 
காரணமாகத் ேதரந்்ெத�க்கப்ப��ன்றனர.்  

 �ண்ணப்பங்கள் ஒப்�ட்�ச ்�ழ�ல் ம�ப்�டப்ப��ன்றன மற்�ம் நி��த� ��தத் 
���கள் யா�ம், �ைடக்கக்��ய நி�, �ட்டத்�ன் ேநாக்கங்கள் மற்�ம் �ன்வ�ம் 
ம�ப்�ட்� அள�ேகால்களின் அ�ப்பைட�ல் எ�க்கப்ப��ன்றன: 
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 �ண்ணப்பத்�ல் ��ப்�ட்�ள்ள கைலத ்த�� )தரம் (  என்ன? 

 ெராறன்ேரா�ன் கைலச ்ச�கத�்ல் �ண்ணப்பதாரரின் ஒ�ங்�ைணப்ைப 
வ�காட்டல் (mentorship) ஆதரிக்�மா? 

 இந்த வ�காட்டல் �ண்ணப்பதார�க்� அரத்்த�ள்ள அ�பவதை்த அளிக்�மா? 

 வ�காட்�க்� (mentor) இந்த வ�காட்�த�க்கான ெபா�த்தமான அ�பவம் 
மற்�ம் த��கள் உள்ளதா? 

 இந்த வ�காட்டல் பணித் �ட்டம் யதாரத்த்மானதா? 

• மானிய ம�ப்பாய்�க் �� ஒவ்ெவா� �ண்ணப்பதாரரின் �ய - கைல வைரய�க்கப்பட்ட
இலக்�கள், ���யல் மற்�ம் கைலச ்�ழல், �ைடக்கக்��ய வளங்கள் மற்�ம் கைல 
வளரச்�்�ன் நிைல ஆ�யவற்ைறக் க�த�்ற் ெகாள்�ம். 

• நிகழ்ச�்�ன் �ன்�ரிைம அள�ேகால்கள்: ��ய ��வரவாளர ்மற்�ம்/அல்ல� 
அக�களாக இ�ப்பதன் �ைளவாக ெராறன்ேரா�ல் கைலப் ப�ற்��ன் வளரச்�்க்�ம், 
கைலகைள ஒ�ங்�ைணப்ப��ம் தைடகைள எ�ரெ்காள்�ம் கைலஞரக்�க்� இந்தத் 
�ட்டம் �ன்�ரிைம வழங்�ம்.  

• TAC இன் Equity Framework இல் ேசரக்்கப்பட்�ள்ள சமபங்� �ன்�ரிைமக் ெகாள்ைக 
��ப்��வதாவ�, ஒ� �ரப்்�ச ்�ற்�ல் நன்� ம�ப்�டப்பட்ட சமத���ைடய பல 
�ண்ணப்பங்கள் இ�ந்�, த���ள்ள அைனத�் ேவட்பாளரக்ைள�ம் ஆதரிக்க மானிய 
வர� ெசல�த் �ட்டத�்ல் ேபா�மான நி� இல்லாத பட்சத்�ல், �ண்ணப்பதாரரக்ளால் 
�ன்ெமா�யப்ப�ம் �ண்ணப்பங்களில், ெராறன்ேரா கைலத�்ைற ஆேலாசைனக் 
���ன் (Toronto Arts Council) சமபங்� �ன்�ரிைமக் ��க்களில் ஒன்ைறச ்
ேசரந்்தவரக்ள் என அைடயாளம் காணப்ப�பவரக்�க்� �ன்�ரிைம அளிக்கப்ப�ம். 

 மானிய ம�ப்பாய்�க் ���ன் ���கேள இ��யானைவ. 

�ண்ணப்ப ���கைள எவ்வா� கண்ட�வ�? 
���கள் �ைடக்�ம்ேபா� TAC உங்க�க்� �ன்னஞ்சைல அ�ப்�ம் மற்�ம் TAC Grants 
Online இல் உள்�ைழந்� ���கைளப் ெபற ���ம். காலக்ெக��ன் �க����ந்� 
இரண்� மாதங்க�க்�ள் இந்த அ��ப்� �ைடக்கப்ெப�ம். 

என� �ட்டத்�ல் மாற்றம் ஏற்பட்டால் என்ன ெசய்வ�? 
�ண்ணப்பத்�ல் ��ப்�டப்பட்�ள்ள ேநாக்கங்க�க்காக மட்�ேம நி��த� 
பயன்ப�தத்ப்பட ேவண்�ம். கைலப்பணித் �ட்டத்�ல் ஏற்ப�ம் �க்�ய மாற்றங்கள் 
உடன�யாக TAC க்�த் ெதரி�க்கப்பட ேவண்�ம்.  

�ட்டத்ைத ��த்த�டன் நான் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்? 
ெப�நரக்ள் தங்கள் �ட்டத்�ன் இ�� அ�க்ைகையத ்தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம். �ந்ைதய 
நி��த� பற்�ய அ�க்ைககள் TAC ஆல் ெபறப்பட்� அங்�கரிக்கப்பட்டாலன்� எ�ரக்ால 
�ண்ணப்பங்கள் ஏற்�க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா�.  

இந்த நி��த�க்கான ��கள் அல்ல� ேதைவகள் என்ன? 

 ெவற்�கரமான �ண்ணப்பதாரரக்ள் �ரிந்�ணர�்க் க�ததை்தப் ெப�வாரக்ள். 
�ரிந்�ணர�்க் க�தம் நி��த�க்கான ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள 
�வரிக்�ம். நி��த�ையத் த�வதற்� �ன் �ரிந்�ணர�்க் க�தம் ைகெயாப்ப�ட்� 
TAC Grants Online இல் ப�ேவற்றம் ெசய்யப்பட ேவண்�ம். மானியத்ைதத் ��ப்�ச ்
ெச�தத் ேவண்�ய �ழ்நிைலகைள�ம் இந்தப் �ரிந்�ணர�்க் க�தம் �வரிக்�ன்ற�.   

இந்த மானியம் ெப�பவரக்ள் நி��த� அளிக்கப்ப�ம் நடவ�க்ைககளில், Toronto Arts 
Council இன் ஆதரைவக் ��த�் எ�த�்ப்�ரவ்மான ஆவணங்கள் அைனத�்�ம் 
ஒப்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். இந்த TAC �ன்னம் (logo) எங்கள் இைணயதத்ளத்�ல் உள்ள�; 
�ன்னத்�ன் அள� மற்�ம் இடத�்ற்கான �வரக்��ப்�கள் இேத ேபான்ற நி��த�ைய 

http://www.torontoartscouncil.org/reports-and-resources/toronto-arts-council-equity-framework/
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வழங்� வ�ம் �ற நன்ெகாைடயாளரக்ள் அல்ல� அ�சரைணயாளரக்�டன் 
ஒத�்ப்ேபாக ேவண்�ம். �ன்னத�்க்�ப் ப�லாக, “produced with the support of the City of 
Toronto through Toronto Arts Council” என்ற ெசாற்ெறாடைரப் ெப�நர ்பயன்ப�த்தலாம்.  

 Toronto Arts Council  �ன்ன��யல் ெகா�ப்பன�க�க்� மா��ள்ள�. உங்கள் 
�ண்ணப்பம் அங்�கரிக்கப்பட்டால், உங்கள் அ��ப்�க் க�தத�்ல் �ண்ணப்பதாரர ்
ெபய�டன் ெதாடர�்ைடய மானியம் ெப�பவரின் வங்�க் கணக்�த ்தகவைல உள்ளிட 
ேவண்�ம். உங்கள் �ரிந்�ணர�்க் க�தம் மற்�ம் �ற அ��ப்�க் க�தத ்ேதைவக�டன் 
வங்�த் தகவல் சமரப்்�க்கப்ப�ம்.  

 ெராறன்ேரா நகரத்���ந்� மானியதை்தப் ெப�வதற்கான நிபந்தைனயாக அைனத�் 
நி�வனங்க�ம் தனிநபரக்�ம் பா�பா� காட்டாத ெகாள்ைகையக் கைடப்��க்க 
ேவண்�ம் என்� ெராறன்ேரா நகரம் ேகா��ன்ற�. அைனத�் ெவற்�கரமான 
�ண்ணப்பதாரரக்�ம் �ன்��த்தல் /எ�ரப்்� பா�பா� ச ்சட்டம் மற்�ம் நகரக் 
ெகாள்ைக�டன் இணங்�வதற்கான ைகெயாப்ப�டப்பட்ட �ரகடனத்ைதச ்சமரப்்�க்க 
ேவண்�ம்.  

 மானியம் ெப�பவரக்ள், Toronto Arts Council இ��ந்� நி� ெப�வ� ��த�்ப் ேபா�மான 
கணக்�ப் ப��கைளப் பராமரிக்க ேவண்�ம். தனிப்பட்ட �ண்ணப்பதாரரக்�க்� TAC 
ஆல் T4A ப�வம் வழங்கப்ப�ம் அ� வ�மான வரி ேநாக்கங்க�க்காகத் தக்கைவக்கப்பட 
ேவண்�ம். 

 நி��த��ன் ேமற்��ய ெபா�வான நிபந்தைனக�க்� ேமல�கமாக, மானியத்�ன் 
ெகா�ப்பன�ல் ஏைனய நிபந்தைனகைள ைவக்க TAC க்� உரிைம உள்ள� )அதாவ� 
நிகழ்ச�் நடக்�ம் இடம், நிரலாக்கம், �ற நி� ஆதாரங்கைள உ��ப்ப�தத்ல் 
ேபான்றைவ.( எந்தெவா� ��ப்�ட்ட நிபந்தைனக�ம் இந்தப் �ரிந்�ணர�்க் க�தத�்ல் 
இ�க்�ம். 

ேமல�கக் ேகள்�கள் 
�ட்ட ேமலாளர ்Kadija de Paula ஐத் ெதாடர�் ெகாள்ள�ம் 

416-392-6802 extension 231 

kadija@torontoartscouncil.org 

நீங்கள் ஒ� ��ய ��வரவாளர ்அல்ல� அக�நிைலக் கைலஞராக இ�ந்தால், 
வ�காட்�ையக் கண்ட�ய அல்ல� ெமா�ெபயரப்்�ச ்ேசைவகைள அ�க உங்க�க்� 
உத� ேதைவப்பட்டால், தய�ெசய்� மாரச் ்24, 2023க்� �ன்னராக, Kadija de Paula ஐத் 
ெதாடர�் ெகாள்ள�ம்.  

 

�ன்னிைணப்�  
 
�ண்ணப்பப் ப�வத�்ல் உள்ள வ�காட்�தல் (Mentorship) �வரங்கள் பற்�ய ேகள்�கள்: 
 

1) கைலஞரின் அ�க்ைக:  ஏன் அைத மற்�ம் கைல உ�வாக்�ம் நீங்கள்
கைல உங்கள் உட்பட என்ப� உ�வாக்���ரக்ள் ச ்ேசைவைய �வரிக்க�ம். உங்கள் 

ெசாந்த நாட்��ம் கனடா��ம் கைலைய உ�வாக்�வதற்�ரிய உங்கள் அ�பவம் 
��தத் �வரங்கைளச ்ேசரக்்க�ம். 

2) ��க்ேகாள்கள்: ெராறன்ேரா�ல் ஒ� கைலஞராக நீங்கள் ஈட்�ய ெவற்�கள் மற்�ம் 
அ�ப�தத் சவால்கைள �வரிக்க�ம். இந்த வ�காட்டல் இந்த சவால்கைள எவ்வா� 
எ�ரெ்காள்�ம்? ஒ� கைலஞராக உங்கள் வளரச்�்க்� இ� எப்ப� உத�ம்? 
ெராறன்ேரா�டன் உங்கள் ஒ�ங்�ைணப்ைப இ� எவ்வா� ஆதரிக்�ம் என்� 
நிைனக்��ரக்ள்? 

mailto:kadija@torontoartscouncil.org
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3) வ�காட்��ன் (mentor) அ�க்ைக: இந்தக் கைலஞ�க்� நீங்கள் ஏன் வ�காட்ட 
��ம்���ரக்ள்? அவரக்ளின் கைலப் ப�ற்��ல் உங்க�க்�ள்ள ஆரவ்ம் என்ன? 
வ�காட்ட�க்� நீங்கள் ெகாண்� வ�ம் அ�பவதை்தப் பற்�ய ��ப்�டன், இந்தக் 
கைலஞ�க்� நீங்கள் ஏன் ெபா�த்தமான வ�காட்�யாக இ�க்��ரக்ள் என்பைத�ம் 
�ளக்க�ம்.   

4) பணித் �ட்டம் என்பைத ெசய்�ரக்ள் ேவைல ஒன்றாக எவ்வா� நீங்கள் :  �ரிவான 
அட்டவைண மற்�ம் வ�காட்� நடவ�க்ைககளின் �ளக்கம் ஆ�யவற்ைற 
உள்ளடக்� �வரிக்க�ம். �க�கள், நிகழ்�களின் இடம் மற்�ம் ெசயற்பாட்� 
�வரங்கள் ேபான்ற தகவல்கைளச ்ேசரக்்க�ம். 

5) �ர�ப�ப்�: ஆதரவளிக்க�ம் உங்க�க்� வளரச்�்�ல் கைல உங்கள்  
ெராறன்ேரா�டன் உங்கள் ஒ�ங்�ைணப்ைப ஆதரிக்க�ம் இந்தத் �ட்டம் 
உ�வாக்கப்பட்ட�. இைதக் க�த�்ற் ெகாண்�, நீங்கள் என்ன ���கைள 
எ�ரப்ாரக்்��ரக்ள்? இந்த வ�காட்ட�ன் �ைளவாக உங்கள் வாழ்க்ைக�ல் 
�த்�யாசமாக இ�க்கப் ேபாவ� என்ன? ெவற்�கரமான வ�காட்டல் அ�பவதை்த 
நீங்கள் எப்ப� வைரய�ப்�ரக்ள்?  
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