برنامج إرشاد الفنانين من القادمين الجدد والالجئين
المبادئ التوجيهية لعام 2018
آخر موعد لتقديم الطلبات 1 :أيار/مايو 2018
يلتزم مجلس الفنون في تورنتو بسياسة اإلنصاف واإلدماج .نحن نرحب بالطلبات من جميع الفنانين في تورنتو ونشجع على
تقديمها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر :الفنانين من السكان األصليين ،الفنانين غير البيض ،الفنانين الصم ،الفنانين
ذوي اإلحتياجات الخاصة أو ممن يعانون من أمراض نفسية ،الفنانين الذين يعرفون عن أنفسهم بأن لديهم ميول جنسية معينة
 ،الفنانين من القادمين الجدد والالجئين ،الفنانين الشباب والناشئين والفنانين العاملين خارج مركز المدينة.
يمكنكم معرفة المزيد عن ما نقوم به لجعل مجلس الفنون في تورنتو مكانا ً متاحا ً وشامالً بشكل أكبر من خالل إطار اإلنصاف
الذي تبنيناه مؤخراً.
الهدف
تم إنشاء برنامج إرشاد الفنانين من القادمين الجدد والالجئين في مجلس الفنون في تورونتو من أجل:



تقديم الدعم للفنانين من القادمين الجدد والالجئين لتنمية ممارساتهم الفنية.
دعم اندماج وإدماج الفنانين من القادمين الجدد والالجئين في تورنتو.

نعرف القادم الجديد بأنه مهاجر او الجئ أمضى في كندا مدة أقل من  7سنوات؛ والالجئ هو شخص اضطر لمغادرة بلده األم
وهو اآلن موجود في كندا.
يقوم البرنامج بتمويل الفنانين المحترفين* من القادمين الجدد والالجئين من أجل إرشادهم (توجيههم) في مجاالت الفنون التي
يختارونها.
يقدم الفنان من القادمين الجدد طلب برنامج اإلرشاد بحيث يكون المرشد هو الشخص المشارك في الطلب .يجب أن يكون كل
من مقدم الطلب والمرشد فنانين محترفين*.
*الفنان المحترف هو:






شخص قد قام بتنمية مهاراته الفنية من خالل التمرين و/أو الممارسة؛
معروف بكونه محترف من قبل فنانين آخرين يعملون في نفس المجال الفني؛
يقوم بممارسة فنه بشكل فعلي؛
يسعى للحصول على مقابل مادي ألعماله؛
لديه تاريخ من العروض العامة

إن كنت فنانا ً من القادمين الجدد أو الالجئين وكنت بحاجة إليجاد مرشد أو الحصول على خدمات الترجمة ،يرجى االتصال
بروبال شاه في موعد أقصاه  31آذار/مارس .2018
روبال شاه Rupal Shah
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مسؤول البرامج االستراتيجية
 416.392.6802تحويلة 209
rupal@torontoartscouncil.org
قيمة المنحة
المنحة اإلجمالية هي  10.000دوالر.



 5.000دوالر ُتدفع مباشرة للفنان من القادمين الجدد أو الالجئين
 5.000دوالر ُتدفع مباشرة للمرشد.

األهلية :الفنان من القادمين الجدد أو الالجئين











يجب أن تكون فنانا ً محترفا ً (انظر التعريف في الصفحة األولى)
يجب أن تكون من سكان مدينة تورنتو
يجب أن تكون قد وصلت إلى كندا بعد  1كانون الثاني/يناير 2011
يجب أن تكون مواطنا ً كندياً ،أو مقيما ً دائما ً ،أو طالب لجوء مقبول (أي شخص حاصل على الحماية) ،أو لديك طلب
للحصول على اإلقامة الدائمة أو الجنسية لم يتم البت فيه بعد.
عليك التسجيل كفنان منفرد في منح مجلس الفنون في تورنتو على الموقعhttps://tac.smartsimple.ca :
ال يحق لطالب الجامعة غير المتخرجين التقديم لهذا البرنامج.
ال يحق لمن تلقى سابقا ً منحة برنامج إرشاد الفنانين من القادمين الجدد والالجئين من مجلس الفنون في تورنتو التقديم
من جديد.
يجب أن يكون لديك رقم ضمان اجتماعي كي تستطيع الحصول على التمويل من مجلس الفنون في تورنتو.

قد يُطلب منك تقديم وثائق إلثبات أهليتك للحصول على تمويل .إن كانت لديك أية أسئلة بخصوص أهليتك ،الرجاء
االتصال بمسؤول البرنامج.
ال يحق لألشخاص الذين وصلوا إلى كندا قبل  1كانون الثاني/يناير  2011التقديم لهذا البرنامج.

نظراً لوجود عوائق ُنظمية ضمن مجتمع الفنون األوسع (مثل محدودية فرص العرض التي تيسّر اندماج الفنانين القادمين من
مجتمعات تسعى للحصول على اإلنصاف) يدرك مجلس الفنون في تورنتو أنه قد تلزم بعض المرونة في تفسير معايير األهلية
ألخذ الخبرات العملية والسياقات المتكافئة بعين االعتبار .يستحسن لمقدمي الطلبات المحتملين القادمين من المجتمعات الساعية
للحصول على اإلنصاف مناقشة أهليتهم مع مسؤول البرنامج قبل تقديم طلباتهم.
األهلية :الفنان المرشد
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يجب أن تكون فنانا ً محترفا ً (انظر التعريف في الصفحة األولى)
يجب أن تكون من سكان مدينة تورنتو
ّ
البت فيه
يجب أن تكون مواطنا ً كندياً ،أو مقيما ً دائما ً ،أو لديك طلب للحصول على اإلقامة الدائمة أو الجنسية لم يتم
بعد.
ً
يجب أن تكون مقيما في مدينة تورنتو لمدة سنة على األقل قبل انتهاء موعد التسجيل وأن تسكن وتعمل كفنان
محترف أو عامل في مجال الفن لمدة  8أشهر على األقل في السنة في تورنتو .ال يمكن استخدام عنوان صندوق
البريد لتحقيق شرط اإلقامة.
يمكن إدراجك كمرشد في طلب واحد فقط في كل دورة للمنح.
يجب أن يكون المرشد مسجالً كفنان منفرد في منح مجلس الفنون في تورنتو على الموقع
 . https://tac.smartsimple.caال يمكن للمرشدين استخدام عنوان بريد الكتروني يتم استخدامه مسبقا ً
لالتصال بمنظمة أو بمجموعات.

لدى مجلس الفنون في تورنتو مجموعتين منفصلتين للتمويل:
 )1تمويل التدريب على الفنون (مثل منح مشروع لتدريب محدد ومنح تشغيل)
 )2تمويل استراتيجي (مثل برنامج فنانون في المكتبة
 ،الخ)

وبرنامج الباب المفتوح

يحق للمتقدمين الحصول على منحة واحدة فقط من كل مجموعة تمويل خالل السنة.
يندرج المتقدمون لبرنامج إرشاد الفنانين من القادمين الجدد والالجئين ضمن مجموعة التمويل االستراتيجي.
يُعتبر المتقدمون غير مؤهلين إن كان لديهم تقرير نهائي متأخر ألي برنامج آخر ضمن ظرف التمويل االستراتيجي (مثل إحياء
 ،فنانون
 ،إحياء متنزهات تورنتو
المواقع التاريخية
 ،الخ)
في المكتبة
الجدول الزمني للمشروع ومدته
ال تبدأ برامج اإلرشاد قبل  1تموز/يوليو  ،2018وينبغي إتمام جميع نشاطات برامج اإلرشاد في موعد أقصاه 30
حزيران/يونيو  .2019على جميع المتقدمين من القادمين الجدد أو الالجئين أن يكونوا مستعدين لحضور  3جلسات تواصل
وجلسة تقييم البرنامج خالل هذه المدة .على المتقدمين من المرشدين أن يكونوا مستعدين لحضور جلسة تواصل واحدة على
األقل.
المواد الداعمة
ُتعد المواد الداعمة ذات أهمية بالنسبة لعملية التقييم .على جميع المتقدمين تقديم نماذج حديثة عن أعمالهم الفنية تكون ذات صلة
ببرنامج اإلرشاد .يجب أن يكون أحد تلك النماذج على األقل من أعمال السنتين الماضيتين .للمرشدين الخيار في تقديم المواد
الداعمة.
ملفات الفيديو/الصوت :الرجاء تزويدنا بالرابط (على موقع  ،Vimeo, Youtubeالخ) المؤدي لملفك باإلضافة إلى كلمة
المرور (إن كانت مطلوب ًة) .يجب أال تتجاوز مدة مقطع الفيديو والصوت ثالث دقائق.
ملفات الصور :الرجاء تزويدنا برابط موقع انترنت يحتوي على الصور مع كلمة المرور (إن كانت مطلوب ًة) .بإمكانك أيضا ً
تحميل ملفات صور  JPEGألعمالك .يُسمح بتحميل  5صور كحد أقصى.
الملفات المكتوبة :الرجاء تحميل ملف  PDFبحيث ال يتجاوز  15صفحة مع ترك مسافة مزدوجة بين األسطر.
تخصص هيئة المح ّكمين عادةّ ما ال يزيد عن خمس دقائق لمشاهدة المواد الداعمة ،لذا فقد ال تتم مشاهدة األعمال بشكل كامل.
ويجب أن ال يتجاوز حجم الملفات  200ميغابايت.
على المتقدمين إتاحة ما يكفي من الوقت لتحميل المواد الداعمة مع الطلب – ال تنتظر حتى الساعة األخيرة من تاريخ موعد
التقديم النهائي.
عملية تقديم الطلب
يتوجب على جميع المتقدمين التحدث إلى روبال شاه ،مسؤول المنح ،البرامج االستراتيجية ،قبل تقديم الطلب .الرجاء
االتصال بروبال لتحديد موعد لمناقشة مشروعكمrupal@torontoartscouncil.org :
على المتقدمين التسجيل على موقع منح مجلس الفنون في تورنتو ( )https://tac.smartsimple.caوتقديم الطلب والمواد
الداعمة المطلوبة باستخدام نظام االنترنت المذكور.
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يجب تقديم الطلبات على موقع منح مجلس الفنون في تورنتو قبل الساعة  11:59مسا ًء من تاريخ الموعد النهائي .ال يقبل
مجلس الفنون في تورنتو استالم الطلبات عبر أي وسيلة تقديم أخرى .عند تقديم طلبك سوف تتلقى رسالة بالبريد الكتروني
لتأكيد االستالم .تفقّد مجلد البريد غير المرغوب به في حال لم تصل الرسالة إلى صندوق البريد الوارد .الرجاء االتصال
بمسؤول البرنامج إن كانت لديك أية أسئلة أخرى.
عملية التقييم
يتم تقييم المنح من قبل مجموعة من الفنانين الممارسين أو هيئة محكمين .يتم اختيار هؤالء الفنانين بنا ًء على خبرتهم المباشرة
بالمشهد الفني في تورنتو ومعرفتهم بالمجتمعات المحلية للقادمين الجدد في تورنتو .يتم تشكيل هيئة المحكمين لضمان الحصول
على تمثيل عادل لنوع الجنس والهوية الثقافية والعرقية .تحدد لجنة المحكمين الطلبات الموصى بها للحصول على تمويل .هذا
البرنامج هو برنامج تنافسي.
تنظر لجنة المحكمين في األسئلة التالية عند قراءة الطلبات:






ما هي الكفاءة الفنية لمقدم الطلب؟
هل سيقوم برنامج اإلرشاد بدعم اندماج مقدم الطلب في مجتمع الفنون في تورنتو؟
هل سيزود برنامج اإلرشاد مقدم الطلب بخبرة مجدية؟
هل يملك المرشد الخبرة والمؤهالت المناسبة لبرنامج اإلرشاد هذا؟
هل خطة عمل برنامج اإلرشاد هي خطة واقعية؟

ستقوم لجنة المحكمين بالنظر في األهداف الفنية التي يحددها لنفسه ك ٌل من مقدمي الطلبات ،باإلضافة إلى بيئته الجغرافية
والفنية ،والموارد المتاحة ومرحلة التطور الفني.
معايير األولوية في البرنامج :سيقوم هذا البرنامج بإعطاء األولوية للفنانين الذين يواجهون عقبات في تطوير ممارساتهم الفنية
واالندماج في الفنون في تورنتو نتيجة كونهم قادمين جدد و/أو الجئين.
يتضمن إطار اإلنصاف سياسة أولوية اإلنصاف والتي تنص على أنه في حال حصول عدة طلبات على نفس التقييم الجيد
للكفاءة في جولة التحكيم مع عدم توفر تمويل كاف في ميزانية المنح لدعم جميع المرشحين المستحقين ،يتم إعطاء األولوية
للمتقدمين الذين يع ّرفون عن أنفسهم بأنهم ينتمون إلحدى مجموعات أولوية اإلنصاف لمجلس الفنون في تورنتو أو الذين
يشركون أو يخدمون بشكل رئيسي فنانين من هذه المجموعات.
إعالن االلتزام – تشريعات مكافحة التحرش والتمييز وسياسة مدينة تورنتو
تلزم مدينة تورنتو جميع المنظمات واألفراد بتبني سياسة عدم التمييز كشرط لتلقي منحة أو دعم آخر من المدينة .يتوجب على
جميع المتقدمين الناجحين التوقيع على إعالن التزام بتشريعات مكافحة التحرش والتمييز وسياسة المدينة .يمكن تحميل نسخ من
الوثائق التالية من الموقع اإللكتروني لمجلس الفنون في تورنتو :مكافحة العنصرية ،والمبادئ اإلرشادية لسياسة اإلنصاف
والوصول ،والسياسة واإلجراءات الخاصة باألفعال التي ترتكب بدافع الكراهية ،والسياسة واإلجراءات الخاصة بحقوق اإلنسان
والتحرش.
شروط التمويل
يتوجب على متلقي المنح توقيع رسالة تفاهم تحتوي على تفاصيل شروط وأحكام المنحة المقدمة لهم .ستصبح رسالة التفاهم
متاحة عند تلقيك نتائج المنحة .بالنسبة لبرنامج اإلرشاد الفني ،يتوجب على كل من مقدم الطلب والمرشد (المشارك في الطلب)
التوقيع على رسالة التفاهم .لن تعطى شيكات المنحة حتى يتم تحميل رسالة التفاهم الموقعة على موقع منح مجلس الفنون في
تورنتو.
يجب على متلقي المنح إبداء تقديرهم للدعم المقدم لهم من مجلس الفنون في تورنتو بشكل مرئي في جميع المواد المتعلقة
بالنشاطات الممولة عن طريق المنحة؛ يتوفر شعار مجلس الفنون في تورنتو لمتلقي المنح على موقعنا اإللكتروني.
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ال يجوز استخدام المنح إال لألغراض المبيّنة في الطلب .يجب إبالغ مجلس الفنون في تورنتو بشكل فوري عن التغييرات
المادية التي تطرأ على طبيعة أو نطاق المشروع .في مثل هذه الحاالت ،قد يطلب مجلس الفنون في تورنتو إعادة مبلغ المنحة
بشكل كلي أو جزئي .يجب إبالغ مسؤول المنح الخاص بك عن أي تغيير في تواريخ المشروع.
يتوجب على متلقي المنح تقديم تقرير نهائي عند انتهاء المشروع .تتضمن نتائج طلبك التاريخ المحدد لتقديم التقرير النهائي .في
حال عدم تقديم التقرير ،يصبح مقدم الطلب غير مؤهالً للتقديم على منح مجلس الفنون في تورنتو في المستقبل أو الحصول
على المزيد من التمويل .قد يطلب مجلس الفنون في تورنتو أيضا ً إعادة مبلغ المنحة.
يتوجب على متلقي المنح إرسال معلومات حول أي من العروض العامة أو الفعاليات المقدمة في سياق المشاريع الممولة عن
طريق المنحة إلى مجلس الفنون في تورنتو .يجب إرسال هذه المعلومات إلى مسؤول البرنامج عن طريق البريد العادي أو
اإللكتروني .يقوم أعضاء لجنة مجلس الفنون في تورنتو وموظفوه غالبا ً بحضور عروض العميل وفعالياته.
باإلضافة إلى شروط التمويل المذكورة آنفاً ،يحتفظ مجلس الفنون في تورنتو بحق وضع شروط إضافية عند تسليم المنح .تكون
أي من الشروط المحددة المرتبطة بمنحة ما مدرجة ضمن النتائج وفي رسالة التفاهم.
المنح هي دخل خاضع للضريبة
يتوجب على متلقي المنح االحتفاظ بسجالت محاسبية وافية حول استالم التمويل من مجلس الفنون في تورنتو .يصدر مجلس
الفنون في تورنتو نماذج  T4Aلكل من متلقي المنحة والمرشد حيث يجب االحتفاظ بها ألغراض ضريبة الدخل .يجب أن يكون
لديك رقم ضمان اجتماعي للحصول على تمويل من مجلس الفنون في تورنتو.
إعادة مبلغ المنحة
يجب إعادة مبلغ المنحة (بشكل كامل أو جزئي) إلى مجلس الفنون في تورنتو بنا ًء على طلب منه في حال قام متلقي المنحة بـ:





خرق أي من شروط وأحكام المنحة؛
إعطاء معلومات خاطئة في طلب المنحة مع العلم بذلك؛
استخدام المنحة ألغراض غير موافق عليها من قبل مجلس الفنون في تورنتو؛
خرق أي من أحكام قانون حقوق اإلنسان في أونتاريو في عملياته؛

مزيد من المعلومات :للحصول على أي معلومات أخرى حول هذا البرنامج ،الرجاء االتصال بـ:
روبال شاه Rupal Shah
مسؤول البرامج االستراتيجية
 416.392.6802تحويلة 209
rupal@torontoartscouncil.org
إن كنت فنانا ً من القادمين الجدد وكنت بحاجة للمساعدة في إيجاد مرشد أو الحصول على خدمات الترجمة ،الرجاء االتصال
بروبال شاه في موعد أقصاه  31آذار/مارس .2018
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