
ከሜትሮፖሊታን አከባቢ የኪነጥበብ ምክር ቤት የኪነጥበብ 
ገንዘብ ድጋፍ 
 
የከሜትሮፖሊታን አከባቢ የኪነጥበብ ምክር ቤት (The Metropolitan Regional Arts Council (MRAC)) 7 ካውንቲ ሜትሮ  
(7-county metro)  አከባቢ (አኖካ ፣ ካርቨር ፣ ዳኮታ ፣ ሄኔፒን ፣ ራምሴይ ፣ ስኮት ፣ ዋሽንግተን አውራጃ(Anoka, Carver, 
Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott, Washington counties))  እና በዚህ አካባቢ ለሚኖሩ አርቲስቶች የኪነ-ጥበባት 
ተደራሽነት ለሚያቀርቡ ድርጅቶች እና ቡድኖች የገንዘብ ድጋፍ የሚያደርግ ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። 
 
ባለፈው ዓመት MRAC ከ 600 በላይ ድጎማዎችን የተለያየ ሙያ ላላቸው ቡድኖች እና አርቲስቶች ለግሷል። የገንዘብ ድጋፍ 
ተቀባዮች ምንም የመርሃግብር ታሪክ እና ደመወዝ የማይከፈላቸው ሠራተኞች ያላቸው ቡድኖች፣ ትላልቅ ለትርፍ 
ያልተቋያልተቋቋሙ አነስተኛ የኪነጥበባት መርሃግብሮች ያላቸው እና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ጥበባት እና ባህላዊ ጥቂት ሰራተኞች እና 
ዓመቱን ሙሉ መርሃግብሮች ያላቸው። 
 
2021 የበጀት ኣመት (ከሀምሌ  1 ፣ 2020 እስከ ሰኔ 30 ፣ 2021) ከ MRAC ሶስት የድጋፍ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። 
 

● የፍትሃዊነት ምላሽ ድጋፍ በአብዛኛዎቹ ጥቁር፣ ተወላጅ፣ የቀለም ሰዎች (Black, Indigenous, People of Color 
(BIPOC)) ፣ የአካል ጉዳተኞች (People with Disabilities (PWD)) እና/ወይም ሌዝቢያን ፣ ጌይ ፣ ቢሴክሹዋል ፣ 
ትራንስጀንደር፣ ኩዌር፣ ኢንተርሴክስ፣ አሴክሹዋል/አጄንደር፣ Two-Spirit (ባለ ሁለት መንፈስ) (LGBTQIA2 +) 
ግለሰቦች የሚመሩ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች እስከ $2500 የሚደርስ ይሰጣል። እነዚህ የገንዘብ ድጋፎች በአመራር 
ውስጥ  ቢያንስ  3 ሰዎች ላላቸው ቡድኖች ይሰጣል። የእነዚህ የእርዳታ ገንዘብ ፕሮጀክቶች በተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ 
ሊውሉ ይችላሉ፣ ግን በ 7 አውራጃ ሜትሮ አካባቢ ላሉት የጥበብ ተደራሽነትን መስጠት ያስፈልጋል።  

 
● ተለዋዋጭ የድጋፍ ስጦታ (Flexible Support Grant) በአመራር ውስጥ  ቢያንስ  3 ሰዎች ላሏቸው ቡድኖች ወይም 
ድርጅቶች እስከ 15,000 ዶላር ይሸልማል። የእነዚህ የእርዳታ ገንዘብ ፕሮጀክቶች በተለያዩ መንገዶች ጥቅም ላይ ሊውሉ 
ይችላሉ ፣ ግን በ 7 አውራጃ ካውንቲ ሜትሮ (7-county metro) አካባቢ ላሉት የጥበብ ተደራሽነትን መስጠት 
ያስፈልጋል። 

 
●  የሚቀጥለው እርምጃ ድጋፍ (The Next Step Fund)  ለግል እድገቶች የሚያግዝ የገንዘብ ድጋፍ  ለግለሰብ አርቲስቶች 
እስከ $5000 ይሸልማል  አርቲስቶች ዕድሜያቸው   ቢያንስ 18 ዓመት እና   ከመድረሱ በፊት ለስድስት ወራት ያህል የ በ 
7 አውራጃ ካውንቲ ሜትሮ (7-county metro) አካባቢ ነዋሪ የሆኑ  መሆን አለባቸው።የሚቀጥለውን እርምጃ ፈንድ 
የሚቀበሉ አርቲስቶች በተለያዩ የጥበብ ዘርፎች ይለማመዳሉ።  

 
ሁሉም በ MRAC የሚሰጡት የገንዘብ ድጋፎች የሚከናወኑት በፓነል ግምገማ ሂደት ውስጥ የኪነ-ጥበባት ማህበረሰብ አባላት 
በተጠቀሰው መስፈርት ማመልከቻዎችን የሚያነቡ እና ደረጃ የሚሰጡበት ነው ፡፡  
 
የልገሳው መመሪያዎች ፣ ስለ ብቁነት ዝርዝሮች ፣ የጊዜ ገደብ ቀናት እና ማመልከቻ በድር ጣቢያው ላይ በ   www.mrac.org   ላይ 
ተለጥፈዋል።  
 
ለተጨማሪ ድጋፍ የ MRAC ፕሮግራም ዳይሬክተሮች በፕሮጀክት ሀሳቦች እና ብቁነት ላይ ለመወያየት ወይም ለማንኛውም 
ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው። የተተረጎሙ ቁሳቁሶች ከፈለጉ ወይም ማንኛውም የተደራሽነት ፍላጎት ካለዎት MRAC 
እንደዚህ ያሉ ማረፊያዎችን ለአንድ ሳምንት ማሳወቂያ ለማቅረብ ደስተኛ ነው። እባክዎ በ  mrac@mrac.org   ያነጋግሩን። 
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