ከሜትሮፖሊታን ክልላዊ የጥበባት ካውንስል (MRAC) የተገኘ የጥበብ የገንዘብ ድጋፍ
ወደ MRAC እንኳን በደህና መጡ! በፕሮግራሞቻችን ላይ ፍላጎት ስላሳያችሁ ደስ ብሎናል። MRAC በሰባት የካውንቲ
ሜትሮፖሊታን የአኖካ፣ ካርቨር፣ ዳኮታ፣ ሄኔፒ፣ ራምዚ፣ ስኮት፣ የዋሽንግቶን ካውንቲዎች አካባቢ ላሉ ማህበረሰቦች፣ ለአርቲስቶች እና
ድርጅቶች ድጋፍ በማድረግ፣ የጥበብ ተደራሽነትን የሚያሻሽል ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው።
አራት (4) የድጋፍ ፕሮግራሞች አሉት፥
የ ተለዋዋጭ ድጋፍ ስጦታው፣ ቡድኖች የሚኒሶታውያንን የስነ ጥበብ መዳረሻ ለመፍጠር እና ለማስቀጠል እስከ $15,000 የገንዘብ
ድጋፍ ያቀርባል። ብቁ የሆነው ቡድን ዋና አድራሻ በአኖካ፣ ካርቨር፣ ዳኮታ፣ ሄኔፒን፣ ራምሴ፣ ስኮት ወይም ዋሽንግተን ካውንቲ ውስጥ
የሚገኝ መሆኑ የሚያሳይ አለበት። ይህ ፕሮግራም ጥበባዊ ፕሮጄክቶችን እና/ወይም የኪነ-ጥበብ ተደራሽነትን የሚያሳልጡ ቡድኖችን
ድርጅታዊ አቅም እና ስራዎችን የሚያጠናክሩ ፕሮጀክቶችን ይደግፋል። የዙር 1 ማመልከቻ የመጨረሻ ቀን ኦገስት 1፣ 2022 በ
11፡59 PM ነው። የዙር 2 ማመልከቻ የመጨረሻ ቀን ፌብሩዋሪ 13፣ 2023 በ 11፡59 PM ነው።
የ ጥበባት ተፅእኖ ለቡድኖች ስጦታው በጥቁር፣ ተወላጆች ወይም ሌላ ቀለም ያላቸው ሰዎች (BIPOC) ለሚመሩ ቡድኖች እና/ወይም
አካል ጉዳተኞች (PWD); እና/ወይም ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል፣ ትራንስጀንደር፣ ክዊር፣ ኢንተርሴክስ፣ አሴክሽዋል/አጀንደር፣
ባለሁለት-መንፈስ (LGBTQIA2+) ለሆኑት እስከ $10,000 የገንዘብ ድጋፍ ይሰጣል። እነዚህ ቡድኖች በአኖካ፣ ካርቨር፣ ዳኮታ፣
ሄኔፒን፣ ራምሴ፣ ስኮት እና ዋሽንግተን ካውንቲ ውስጥ የሚገኝ መሆኑ የሚያሳይ አለበት። ይህ ስጦታ የተነደፈው የቡድን የጥበባትን
ተደራሽነት ለማሳለጥ የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ነው። የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ህዳር 21፣ 2022 በ 11፡59 PM
ነው።
የ ጥበባት ተፅእኖ ለግለሰቦች ስጦታው በጥቁር፣ ተወላጆች እና/ወይም ሌላ ቀለም ያላቸው ሰዎች (BIPOC) ለሚመሩ ቡድኖች
የተዘጋጁ በሚኒሶታ ላሉ የስነጥበብ ፕሮጄክቶች፣ እና/ወይም አካል ጉዳተኞች (PWD); እና/ወይም ሌዝቢያን፣ ጌይ፣ ባይሴክሹዋል፣
ትራንስጀንደር፣ ክዊር፣ ኢንተርሴክስ፣ አሴክሽዋል/አጀንደር፣ ባለሁለት-መንፈስ (LGBTQIA2+) ለሆኑት እስከ $5,000 የገንዘብ
ድጋፍ ይሰጣል። ግለሰቦች ዋና አድራሻቸው በአኖካ፣ ካርቨር፣ ዳኮታ፣ ሄኔፒን፣ ራምሴ፣ ስኮት ወይም ዋሽንግተን ካውንቲ ውስጥ
የሚገኝ መሆኑ የሚያሳይ አለበት። ይህ ስጦታ የተዘጋጀው ለማህበረሰቦች የኪነጥበብ ተደራሽነትን ለማሳለጥ ጥረቶችን የሚመሩ
ግለሰቦችን እና/ወይም በኪነጥበብ ጥረቶች ከማህበረሰቡ ጋር የተሰማሩ ግለሰቦችን ለመደገፍ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። የማመልከቻው
የመጨረሻ ቀን ዲሴምበር 12፣ 2022 በ 11፡59 PM ነው።
የ ቀጣይ ስቴፕ ፈንድ ስጦታ የተነደፈው አርቲስቶች በግለሰብ ጥበባዊ እና/ወይም ሙያዊ እድገት ግቦቻቸው ላይ ያተኮረ ፕሮጀክት
በኪነ ጥበብ ዲሲፕሊን ውስጥ እንዲያጠናቅቁ ለመርዳት ነው። ፕሮጄክቶቹ አርቲስቱ የስኬት እንቅፋቶችን እንዲያሸንፉ የሚያግዙ
ስልቶችን መዘርዘር፣ የኪነጥበብ ስራቸውን ቀጣይ ስኬት የሚያስጠብቁ ስልቶችን መዘርዘር፣ እና/ወይም እድሉን ለመጠቀም
የሚረዷቸው ስልቶችን መዘርዘር አለባቸው። የ ቀጣይ ስቴፕ ፈንድ በ McKnight Foundation የተደገፈ ሲሆን በማንኛውም
የትምህርት ዘርፍ ላሉ አርቲስቶች እስከ $5,000 የሚደርስ የፕሮጀክት ድጋፎችን ይሰጣል። አመልካቾች በስራቸው ውስጥ
በማንኛውም ደረጃ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን የራሳቸውን ኦርጅናሌ የጥበብ ስራ ናሙናዎች ማቅረብ መቻል አለባቸው። ግለሰብ
አርቲስቶች ዋና የመኖሪያ አድራሻቸው በአኖካ፣ ካርቨር፣ ዳኮታ፣ ሄኔፒን፣ ራምሴ፣ ስኮት ወይም ዋሽንግተን ካውንቲ ውስጥ የሚገኝ
መሆኑ የሚያሳይ አለበት። የማመልከቻው የመጨረሻ ቀን ጃንዋሪ 9፣ 2023 በ 11፡59 PM ነው።
በሚከተለው ላይ ተጨማሪ ዝርዝሮች አሉ www.mrac.org። የተተረጎሙት ቁሳቁሶች ከፈለጉ ወይም ማንኛውም የተደራሽነት
ፍላጎቶች ካሉዎት፣ ከሁለት ሳምንት ቅድመ ማስታወቂያ ጋር ልናስተናግድዎ እንችላለን። ለተጨማሪ ድጋፍ ከፕሮግራም ዳይሬክተር
ጋር መነጋገር ይችላሉ። እባክዎ በሚከተለው ላይ ያግኙን mrac@mrac.org።

