ከሜትሮፖሊታን አከባቢ የኪነጥበብ ምክር ቤት የኪነጥበብ ገንዘብ ድጋፍ (MRAC)
ወደ MRAC እንኳን በደህና መጡ! ለፕሮግራሞቻችን ፍላጎት በማሳየትዎ ደስተኞች ነን። MRAC የበጎ አድራጎት ድርጅት ሆኖ፣
ለአርቲስቶች እና ለድርጅቶች ድጋፍ በመስጠት፣ በ Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott,
Washington አውራጃዎች ውስጥ በሚገኙ ሰባት አውራጃ ሜትሮፖሊታን አካባቢ ላሉት ማህበረሰቦች የጥበብ ተደራሽነትን
ያሻሽላል።
MRAC አራት (4) የልገሳ ፕሮግራሞች አሉት፥
ተጣጣፊ ድጋፍ: ስነ-ጥበባት ፣ ባህላዊ እና ስነ-ጥበባዊ ያልሆኑ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶችን እና በፋይናንስ የተደገፉ ቡድኖች
ለመደገፍ እስከ $15,000 ዶላር፣ ይህም የኪነ-ጥበባት ተደራሽነትን ለመፍጠር እና ጥበቦችን በመጠቀም በ 7 አውራጃ Twin
Cities ሜትሮ ክልል ውስጥ ካሉ ታዳሚዎች/ማህበረሰብ ጋር ለመገናኘት። የታቀዱት ፕሮጀክቶች ሚኒሶታውያንን ተጠቃሚ
ለማድረግ የተቀየሱ መሆን አለባቸው። ለዚህ ፕሮግራም ተዛማጅ ገንዘብ አያስፈልግም። የጊዜ ገደቦች ኦገስት 9፣ 2021 እና ማርች
14፣ 2022 ናቸው።
ለግለሰቦች የስነ-ጥበባት ተጽዕኖ በ 7 አውራጃ Twin Cities ሜትሮ ክልል ውስጥ ለጥበብ ፕሮጀክቶች ድጋፍ ለመስጠት
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 (ባላ ሁለት መንፈስ) (LGBTQIA2 +) ግለሰቦች
የሚመሩ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች እስከ $5,000 የሚደርስ ይሰጣል። ይህ የገንዘብ ድጋፍ ጥረቶችን የሚመሩ ግለሰቦችን
ለመደገፍ የተቀየሰ ነው፣ ይህም ማህበረሰቦችን ወደ ስነ-ጥበባት ተደራሽነት ለመፍጠር እና/ወይም በፈጠራ ጥረቶች አማካኝነት
ከማህበረሰቦች ጋር ለመሳተፍ ነው። እያንዳንዱ ፕሮጀክት የማህበረሰብ አካልን ማካተት አለበት፣ እንደ ህዝባዊ ትዕይንት ፣
ኤግዚቢሽን ፣ አውደ ጥናት ወይም መደበኛ ያልሆነ ንግግር፣ ከነዚህ በቨርችዋል የሚቀርቡ መሆን ይችላሉ። ሁሉም ግለሰቦች በ 7አውራጃ Twin Cities ሜትሮ ክልል ውስጥ ለዕርዳታ ኮንትራቱ የሚኖሩ መሆን አለባቸው። ለዚህ ፕሮግራም ተዛማጅ ገንዘብ
አያስፈልግም። የጊዜ ገደቡ ኦክቶበር 10, ቀን 2021 ነው።
ቀጣይ ደረጃ ፈንድ፣ ይህ McKnight ፋውንዴሽን የተደገፈ ሲሆን፣ በማናቸውም የፈጠራ ትምህርት ውስጥ ለሚሰሩ ግለሰብ
አርቲስቶች እስከ $5,000 ዶላር የፕሮጀክት ድጎማ ይሰጣል። እነዚህ ፕሮጀክቶች በግለሰቡ አመልካች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እና
በፈጠራ ልምዳቸው እድገትን ወይም መረጋጋትን ያስከትላሉ። አመልካቾች በፈጠራ ሥራቸው በማንኛውም ደረጃ ላይ ሊሆኑ
ይችላሉ። ለዚህ ፕሮግራም ተዛማጅ ገንዘብ አያስፈልግም። የጊዜ ገደቡ ጃንዋሪ 10, ቀን 2022 ነው።
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 (ባላ ሁለት መንፈስ) (LGBTQIA2 +) ግለሰቦች
የሚመሩ ቡድኖች ወይም ድርጅቶች እስከ $10,000 የሚደርስ ይሰጣል። ይህ የገንዘብ ድጎማ ለቡድን ጥበባት ተደራሽነት
የመፍጠር ችሎታን ለመደገፍ የታቀደ። ሁሉም ቡድኖች መሠረታቸው መሆን አለባቸው እና ሁሉም ፕሮጀክቶች በ 7 አውራጃ
መንትዮች ሜትሮ ክልል ውስጥ መከናወን አለባቸው። ለዚህ ፕሮግራም ተዛማጅ ገንዘብ አያስፈልግም። የጊዜ ገደቡ ፌብርዋሪ 7,
ቀን 2022 ነው።
በእንግሊዝኛ ተጨማሪ ዝርዝሮች አሉ በ www.mrac.org. የተተረጎሙ ቁሳቁሶች ከፈለጉ ወይም ማንኛውም የተደራሽነት ፍላጎት
ካለዎት MRAC እንደዚህ ያሉ ማረፊያዎችን ለአንድ ሳምንት ማሳወቂያ ለማቅረብ ደስተኛ ነው። ለተጨማሪ ድጋፍ ከፕሮግራም
ዳይሬክተር ጋር መነጋገርም ይችላሉ።
እባክዎ በ mrac@mrac.org ያነጋግሩን።

