ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੈੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਵੈੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ। ਇਸ ਪ੍ਰਗ
ੋ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਹਨਾਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ- ਸਪ੍ਵਨਸ਼, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ), ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ
ਦੀ ਵਮਆਦ 25 ਅਪ੍ਰਲ, 2022 ਨੰ ਖੈੱਲਹੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਮਈ, 2022 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
California Relief Fund for Artists and Cultural Practitioners (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਰਲੀਫ਼ ਫ਼਼ੰਡ ਫਾਰ ਆਰਰਿਸਿਜ਼
ਐ ਂਡ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਿੀਸ਼ਨਰਜ਼) , California Arts Council (ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ - CAC) ਅਤੇ Yerba Buena
Center for the Arts (ਯੇਰਬਾ ਵਬਊਏਨਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਆਰਟਸ - YBCA) ਵਵਚਕਾਰ ਇੈੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹ। California Relief
Fund for Artists and Cultural Practitioners, CAC ਦੇ ਆਮ ਫੰਡ ਵਵੈੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1.95 ਵਮਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦਾ
ਆਵੰਡਨ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ਤਾਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ (ਲਵਲਤ ਕਲਾ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ, ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਨਾਲ ਜੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ, ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਨੰ ਵਜ਼ੰਦਾ ਰੈੱਖਣ ਵਾਵਲਆਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ
ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਉੈੱਦਮੀਆਾਂ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਭਰੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਵੈੱਚ ਰਵਹੰਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ YBCA ਨੰ ਸੌਂਵਪ੍ਆ ਵਗਆ ਹ।
ਇਸ ਫ਼਼ੰਡ ਬਾਰੇ
California Relief Fund for Artists and Cultural Practitioners ਦੀ ਸ਼ਰਆਤ California Arts Council (ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ) ਵੈੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਇੈੱਕ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਰਾ ਹ ਵਜਸਦਾ ਵਮਸ਼ਨ ਹ ਸਾਵਰਆਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੈੱਕ ਵਬਹਤਰ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਾਂ ਵਜੋਂ ਕਲਾਵਾਾਂ, ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੰ ਮਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗਰਾਾਂਟਾਾਂ, ਪ੍ਵਹਲਕਦਮੀਆਾਂ,
ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਲਾਵਾਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ੈੱਧਰੀ ਬਵਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹ। California Arts Council ਇੈੱਕ
ਅਵਜਹੇ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸਪ੍ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹ ਵਜੈੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਵਧਣ-ਫਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕਲਾਵਾਾਂ ਤੈੱਕ ਸਰਵਵਵਆਪ੍ੀ ਪ੍ਹੰਚ ਅਤੇ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵ।ੇ
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਆਵੰਡਨ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਤੋਂ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਦੀ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਗੋਵਲਕ ਵਵਵਭੰਨਤਾ ਦੀ
ਝਲਕ ਵਮਲੇ —ਇਹਨਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਉਹ ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾ ਦੀਆਾਂ ਜੜਹਾਾਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ
ਬਾਹਰਲੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਧਰ ਅੰਦਰ ਤੈੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਾਂ ਤਰਜੀਹੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਵੈੱਚ
ਅਫਰੀਕਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਜੈੱਦੀ ਵਨਵਾਸੀ, ਅਰਬ ਲੋ ਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ
ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਪ੍ਾਹਜ, ਇਮੀਗਰੈਂਟ, ਆਵਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੇਨਾ ਲੋ ਕ, ਲੇ ਵਟੰਕਸ, LGBTQIA2S+, MENASA, ਹਵਾਈ
ਦੀਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦੀਪ੍ ਦੇ ਜੈੱਦੀ ਵਨਵਾਸੀ, ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀ ਾਂ ਘੈੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ,

ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੈੱਖਣ ਵਵੈੱਚ ਮਸ਼ਵਕਲ ਅਨਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਪ੍ੇਂਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਵੈੱਚ
ਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੰਦਾ।
California Relief Fund for Artists and Cultural Practitioners ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰਾਾਂ (ਯਾਨੀ ਵਕ
ਲਵਲਤ ਕਲਾਕਾਰਾਾਂ, ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਸਾਵਹਵਤਕ, ਵਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ; ਅਵਧਆਪ੍ਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ;
ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੈੱਦਈ; ਵਨਰਮਾਤਾ-ਆਧਾਵਰਤ ਇਕੈੱਲੇ ਜਾਾਂ ਸਮਹ-ਆਧਾਵਰਤ ਵਸਰਜਣਾਤਮਕ ਸਮਾਜਕ ਉੈੱਦਮੀ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੰ
ਾਂ ਾ ਹ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ
$1,000 ਦੀਆਾਂ ਰਾਹਤ ਰਕਮਾਾਂ ਦੇ ਰਪ੍ ਵਵੈੱਚ ਕੈੱਲ $1,953,000 ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਦ
ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਵਕਸੇ ਵਬਨਕਾਰ ਲਈ ਸਵ-ਰਜ਼ਗਾਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ,
ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਉੈੱਦਮੀ ਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਵਜਹੇ ਗਰ-ਮਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੇ ਵਮਸ਼ਨ ਵਵੈੱਚ
ਕਲਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਅਤੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮੀਰਿਆ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ
ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ 25 ਅਪ੍ਰਲ ਦਪ੍ਵਹਰ ਤੋਂ ਲਕੇ 20 ਮਈ, 2022 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਵਬਨਕਾਰਾਾਂ ਨੰ
ਜਨ 2022 ਵਵੈੱਚ ਫੰਡ ਵਦੈੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕਰ ਵਦੈੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਾਂ ਦਾ ਆਵੰਡਨ 31 ਜਲਾਈ, 2022 ਤੈੱਕ ਕਰ
ਵਦੈੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਫੰਡਾਾਂ ਵੈੱਲੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਵਦੈੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਸੰਵਖਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ YBCA ਉਹਨਾਾਂ
ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ ਵਜਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾਵਾਾਂ (artistic practices) ਦੀਆਾਂ ਜੜਹਾਾਂ ਇਵਤਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਦੇ ਧਰ ਅੰਦਰ ਤੈੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇੈੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਸਸਟਮ ਨੰ ਵਰਤੋਂ ਵਵੈੱਚ ਵਲਆਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਾਂ ਤਰਜੀਹੀਵਕਰਤ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਵੈੱਚ ਅਫਰੀਕਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ
ਜੈੱਦੀ ਵਨਵਾਸੀ, ਅਰਬ ਲੋ ਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕਨ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਅਪ੍ਾਹਜ, ਇਮੀਗਰੈਂਟ,
ਆਵਦਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਜੇਨਾ ਲੋ ਕ, ਲੇ ਵਟੰਕਸ, LGBTQIA2S+, MENASA, ਹਵਾਈ ਦੀਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਂਤ ਦੀਪ੍ ਦੇ ਜੈੱਦੀ ਵਨਵਾਸੀ,
ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
$1,000 ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਹੇ ਵਨੈੱ ਜੀ ਖ਼ਰਵਚਆਾਂ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹ ਜੋ COVID-19 ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਲੋਂ ਪ੍ਛਾਣੀ ਗਈ ਯੋਗ ਕਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਦਾ ਹੋਏ ਵਵੈੱਤੀ ਦਬਾਵਾਾਂ ਨੰ ਘੈੱਟ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜਦ ਤੈੱਕ COVID-19 ਨੰ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਰਵਹੰਦਾ ਹ, ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਇੈੱਕ
ਗਰ-ਟਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਲੋ ੜਦਾ ਵਕ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ-ਕਰਤਾ YBCA ਜਾਾਂ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਾਂਤ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹ। ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਫੰਡਾਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੈੱਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵਹਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਵਕ ਕਲਾਵਾਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੈੱਚ ਕੰਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹ।
ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ
California Relief Fund for Artists and Cultural Practitioners ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਬਨਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ
ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੰ ਪ੍ਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ:


ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਾਾਂਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਨੀਕਤਾ
ਦਾ ਸਬਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ;



ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਾਂ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਕਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਾਂ ੇ ਹੋਣ;
ਅਵਜਹੇ ਸਬਤ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਲਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਵਵੈੱਚ ਵਬਨਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਭਵਮਕਾ ਦਰਸਾਉਦ



ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੈੱਟ-ੋ ਘੈੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;



ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ Yerba Buena Center for the Arts, California Arts Council ਦੇ ਬੋਰਡਾਾਂ, ਅਮਲੇ , ਅਤੇ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕਾਾਂ, ਜਾਾਂ

ਰਾਜ-ਪ੍ੈੱਧਰ ਦੇ ਚਣੇ ਹੋਏ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਮਵਲਆਾਂ ਨਾਲ ਵਹੈੱਤਾਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (ਪ੍ਵਰਵਾਰਕ ਜਾਾਂ ਵਵੈੱਤੀ ਵਰਸ਼ਤੇ)
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਅਤੇ


ਉਹ ਵਸਰਫ ਇੈੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਰਜ਼ੀ
ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਛੇ (6) ਸਕਸ਼ਨਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਵੰਵਡਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ:


ਯੋਗਤਾ - ਵਬਨਕਾਰ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਵਕ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ;



ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਵਬਨਕਾਰ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ
ਾਂ ੀ, ਆਵਦ;
ਨਾਮ, ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੀ ਕਾਊਟ



ਆਰਰਿਕ ਤ਼ੰਗੀ - ਵਬਨਕਾਰ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਵਕ COVID-19 ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਆਰਵਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਪ੍ਆ ਹ;



ਕਲਾਕਾਰੀ ਰਿਧਾ - ਵਬਨਕਾਰ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਬਆਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਵਕ ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਵਧਾ ਦੀਆਾਂ ਜੜਹਾਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਈਚਾਵਰਆਾਂ ਵਵੈੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੈੱਕ ਦੇ ਧਰ ਅੰਦਰ ਤੈੱਕ
ਹਨ;



ਪ੍ੁਸ਼ਿੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ - ਵਬਨਕਾਰ ਨੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਵਕ ਵਦੈੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ
ਅਤੇ ਸੈੱਚੀ ਹ;



ਜਨਅ਼ੰਕਣ ਅ਼ੰਕੜੇ - ਕੋਈ ਵਬਨਕਾਰ ਜਨਅੰਕਣ ਅੰਕਵੜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹ ਤਾਾਂ ਜੋ California Arts
Council ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਕਹੜੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਵਦੈੱਤੀਆਾਂ ਸੀ ।

ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ
ਜੇ ਤਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚਣੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਤਾਾਂ YBCA ਦੀ Community Investment Team (ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਇਨਵਸਟਮੈਂਟ ਟੀਮ) ਇੈੱਕ
ਈਮੇਲ ਸਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਤੈੱਕ ਪ੍ਹੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ DocuSign ਦੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਇੈੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਵਵੈੱਤੀ
ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ DocuSign ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੋ, ਭਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ। DocuSign ਦਾ
ਅਮਲ ਪ੍ਰਾ ਹੋਣ ਤੈੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਆਵੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੈੱਕ ਵਾਰ
ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5-7 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੈੱਖੋ। ਵਜਹੜੇ ਵਬਨਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ
ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੈੱਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੈੱਕ ਈਮੇਲ ਸਚਨਾ ਵਮਲ ਜਾਵੇਗੀ।


ਸੋਮਵਾਰ, 25 ਅਪ੍ਰਲ, 2022 ਨੰ ਦਪ੍ਵਹਰ 12:00 ਵਜੇ PST– ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਸ਼ਰ ਹੰਦੀ ਹ



ਸ਼ੈੱਕਰਵਾਰ, 20 ਮਈ, 2022 ਨੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ PST– ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਖਤਮ ਹੰਦੀ ਹ



ਜਨ 2022 – ਵਜਨਹਾਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ ਸਚਨਾਵਾਾਂ ਭੇਜ ਵਦੈੱਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ
ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਨੰ , 25 ਅਪ੍ਰਲ, 2022 ਨੰ ਦਪ੍ਵਹਰ 12:00 ਵਜੇ PST ਤੋਂ ਲਕੇ ਸ਼ੈੱਕਰਵਾਰ 20 ਮਈ, 2022 ਤੈੱਕ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ PST ਤੈੱਕ
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਵਤਮ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈੱਕ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ—ਇਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕੋਈ ਛੋਟ
ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੈੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

California Relief Fund for Artists and Cultural Practitioners ਵਾਸਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਤੈੱਕ ਏਥੇ ਪ੍ਹੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹ: https://ybca.org/california-relief-fund/.
ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪ੍ਵਨਸ਼, ਤਾਗਾਲੋ ਗ, ਚੀਨੀ (ਰਵਾਇਤੀ),
ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੈੱਜ-ੇ ਪ੍ਾਸੇ ਵਸਖਰਲੇ ਕੋਨੇ ਵਵੈੱਚ, ਵਬਨਕਾਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਵਜਸ
ਵਵੈੱਚ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਜੇ ਤਹਾਨੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਵੈੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ YBCA
ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ (artistrelief@ybca.org) ਜਾਾਂ ਅਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਦੋਸਤ, ਗਆਾਂਢੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਵਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੰ ਤਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਪ੍ੈੱਛਣ ਦਾ ਸਝਾਅ ਵਦੰਦੇ ਹਾਾਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਅਤੇ ਸਰਲ ਹ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਵਲਆਾਂ ਨੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ।
ਆਮ ਪ੍ੁੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਕਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਤਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਸੇ ਤੀਜੀ ਵਧਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਹਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਜੋ ਸਪ੍ੈੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ
ਾਂ ਾ ਹੋਵ।ੇ ਅਸੀ ਾਂ ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਾਂਗ:ੇ
ਪ੍ਤਾ ਵਦਖਾਉਦ


ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ



ਜ਼ਰਰੀ ਸਵਵਧਾ ਦਾ ਵਬੈੱਲ (ਵਬਜਲੀ, ਪ੍ਾਣੀ, ਗਸ, ਇੰਟਰਨੈੱ ਟ ਸੇਵਾ, ਜਾਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਵਬੈੱਲ)



ਵਸਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵਬੈੱਲ



ਬੈਂਕ ਜਾਾਂ ਕਰਵਡਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ



ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਇਸ ਵਵੈੱਚ SSI, SSDI, SNAP, ਆਵਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)
ਉਸ ਸ਼ਰਣਗਾਹ ਦੇ ਲਟਰਹੈੱਡ ਉੈੱਤੇ ਵਲਵਖਆ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਇੈੱਕ ਪ੍ੈੱਤਰ ਵਜੈੱਥੇ ਤਸੀ ਾਂ ਰਵਹੰਦੇ ਹੋ



ਸਾਨੰ ਵਸਰਫ ਤਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉੈੱਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰਦੀ ਹ। ਤਹਾਨੰ ਸਮੈੱਚਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੈੱਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀ ਾਂ ਹ। ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰੋ।
ਮੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾ (practice) ਦੇ ਸਬਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਕਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਾਂ?
ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ਜੋ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੈੱਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਵੈੱਚ ਤਹਾਡੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਭਵਮਕਾ ਨੰ
ਾਂ ੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੰ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਦਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ, ਪ੍ਰ ਸਚੀ ਏਥੋਂ ਤੈੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ:
ਦਰਸਾਉਦ


ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਵਬ
ੈੱ ਸਾਈਟ ਜਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ੰਨਾ



ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ CV/ਸਮੈੱਚੇ ਵੇਰਵਾ



ਵਦਰਸ਼ਟਾਾਂਤਕ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਮਨਾ



ਪ੍ਲੇ ਵਬੈੱਲ ਜਾਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ



ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਾਪ੍ੀਰਾਈਟ



ਜਨਤਕ ਪ੍ੇਸ਼ਕਾਰੀਆਾਂ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਸਚੀ



ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਵਵੈੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।

ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਸਬਤ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕਹੜੀਆਾਂ ਫਾਈਲ ਵਕਸਮਾਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ?
ਅੈੱਪ੍ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਰਫ PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, ਅਤੇ GIF ਫਾਈਲ ਵਕਸਮਾਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ।
ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਵਧਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਾਸਤੇ, ਵਕਸੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਗਹ ਮੌਜਦ ਹ। ਜੇ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ
ਵਵਧਾ ਦੇ ਸਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਜਾਾਂ ਵੀਡੀਓ ਫਾਈਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ youtube, soundcloud,
dropbox, ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਈ ਵਦੈੱਤੀ ਗਈ ਜਗਹਾ ਵਵੈੱਚ ਵਲੰ ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

ਸਿਾਲ
ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ YBCA ਨਾਲ artistrelief@ybca.org ’ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ਵਜੈੱਥੇ ਵਵਸ਼ਾ
ਲਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਲਵਖਆ ਹੋਵ:ੇ “CA Relief Fund” ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਵ।ੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, YBCA ਦਾ ਅਮਲਾ ਲੋ ੜ ਪ੍ਣ ’ਤੇ ਵਬਨਕਾਰਾਾਂ ਨੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜਦ ਹ। ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ “CA Relief Fund Tech Support” ਵਵਸ਼ਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ artistrelief@ybca.org ’ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀ ਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਾਂਗ,ੇ ਪ੍ਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੰ ਇੈੱਕ ਪ੍ਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਦਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ ਸਕਦੀ ਹ।

