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 ؟ الفن   يحيا   لمبادرة   زمنية   مدة   هناك   هل 

  ستة   كل   تحكيم  جلسة  بمعدل   تحكيم   جلسات   ست   خالل   الطلبات  دراسة  وتتم  2021  عام  طوال  المبادرة   تمتد

 .أسابيع

 ؟ الفن   يحيا   مبادرة   تقدمه   الذي   ما 

  والفئات   الفنية  المجاالت  مختلف  من  وفنانة  افنانً  40ل  الصحية  الرعاية  مجال  في  دعمًا  الفن  يحيا  مبادرة  تقدم

 .  القصير المدى على  والنفسية الجسدية  بصحتهم  العناية من  يمكنهم بما ، العمرية

 ؟ الدعم   قيمة   هي   ما 

  قيمته  تتراوح دعمًا   ة/مستفيد لكل  ستقدم  المبادرة أن  ر نقدّ. ة /مستفيد كل  احتياجات حسب  الدعم قيمة  حددتُ

 .  فقط  واحدة لمرة  الدعم  هذا على  وعائالتهم والمستفيدات المستفيدون  يحصل. دوالر  2500 و  1200 بين

 ؟ الدعم   إنفاق   لكيفة   محددة   معايير   من   هل 

 .  االستمارة في ذكره يتم  الصحي لالحتياج عام توصيف  على بناء ة/للمستفيد تام  بشكلٍ األمر  هذا يترك

 ؟ الفن   يحيا   إلى   التقدم   يتم   كيف 

 artlives@ettijahat.org إلى وارسالها ، تقدم  استمارة  ملء عبر متاح التقدم

 

 ؟ الطلب   استالم   تأكيد   سيتم   هل 

  لإلشعار  استالمكم عدم حال في ، إلكتروني استالم إشعار يصلكم حين لطلبكم استالمنا من التأكد يمكنكم

 .  جديد من اإلرسال إعادة يرجى

 ؟  الطلبات   تقييم   يتم   كيف 

  مستقلة  ثقافة  –  اتجاهات مؤسستي  بين  مشتركة  لجنة  قبل  من  أسابيع  6 كل الطلبات وتقييم معالجة  تتم

  التواصل   يتم   ذلك   وبعد،  دوري   بشكلٍ  الطلبات   بدراسة  يقومون   مستقلين   محكمين   الى   باإلضافة ،  لألمل   والعمل

 . الدعم تقديم بقرار إلعالمهم   الدعم على   والحاصالت الحاصلين مع

 ؟  االستمارة   مع   إرفاقها   يجب   التي   الملفات   هي   ما 

  من  الطلبات دراسة لجان تتمكن  كي ، بطلبكم تتعلق طبية ووثائق صالح  سفر جواز عن صورة  ارفاق يرجى

 .  أفضل بشكلٍ الطلب  فهم

 ؟   الطلبات   تقييم   معايير   هي   ما 

 :التالية المعايير إلى  الدعم وتقديم قبول يستند

  المستقبل   في   لديه   التي   الصحية   االلتزامات   أو  الحالية   الصحية  ة /المتقدم  حالة  بحسب  تقدر :  الصحية  الحالية ●

 دائم   أو مؤقت بشكلٍ القريب
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  هناك  وهل، بها الوفاء على ا/وقدرته  القائمة المادية ة/المتقدم التزامات بسحب تقدر  :المادية  الحالة ●

 ؟ ا/عليه يعتمدون ومسنات مسنين هناك  هل؟ الجوع خطر يواجهون أطفال

 واالقتصادي  والسياسي  األمني  الوضع  سوء  مدى به ويقصد: اإلقامة  بلد في  األوضاع ●

 

 ؟  الدعم   على   الحصول   بعد   والتوثيق   المتابعة   تتم   كيف 

 : الشخصية  والمستفيدات المستفيدين ظروف الحسبان  في يأخذ امرنً ومتابعة دعم   إطار المبادرة بعتتّ

  استمارة  على اإلجابة بل، مالية تقارير أو متابعة تقارير إرسال  المستفيدات/المستفيدين  على  يشترط لن ●

 المبادرة  كفاءة   تقييم إلى تهدف أسئلة

 الشهر  تتجاوز ال مدة وخالل  الموافقة بعد ممكن  وقت أسرع  في   الدعم فصرَيُ ●

 

 ؟ الفن   يحيا   مبادرة   من   االستفادة   الفنية   والمؤسسات   والتجمعات   للمبادرات   يحق   هل 

  ة /الفنان عن  نيابة التقدم المعارف  أو األسرة  أفراد  ألحد  ويمكن ، وذويهم لألفراد مخصصة المبادرة  هذه

 .  ذلك  إلى دعا   الذي السبب  توضيح الحالة هذه في   ويجب

 ؟ مرة   من   أكثر   التقدم   الفن   يحيا   دعم   على   حصل   لمن   يمكن   هل 

   ال

  يحيا  مبادرة  من  االستفادة  اتجاهات  مؤسسة  من  أخرى  مبادرة  من  سابق  دعم  على  حصل  لمن  يمكن  هل 

 ؟ الفن 

 نعم

 ؟ الفن   يحيا   من   المستفيدات   / المستفيدين   أسماء   عن   اإلعالن   يتم   هل 

 .  خصوصيتهم على  المبادرة وستحافظ  المستفيدات/المستفيدين أسماء  عن  يعلن لن

 ؟ طلبي   اختيار   يتم   لم   إذا   سأعرف   كيف 

  له  ذلك في السبب، أخرى طلبات اختيار تم أنه يعني فهذا، أسابيع 6 خالل قبلنا من ردًا يصلكم لم حال في

 . طلبكم لصالح اختيارها تم التي الطلبات بإلحاح  رئيس  بشكلٍ  عالقة

 


