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Austin Creative Worker Relief Grant )منحة إغاثة العامل اإلبداعي في أوستن(  

 معاينة الطلب 
 

 ما هو اسمك القانوني بالكامل؟ •

 بريد( )صندوق ما هو عنوان شارعك والرمز البريدي؟ •

 ما هو عنوانك البريدي والرمز البريدي لعملك، إذا كان مختلفًا عن عنوان الشارع؟  •

 عنوان بريدك اإللكتروني؟ما هو  •

 ما هو رقم هاتفك؟ •

 ما هو عمرك؟  •

 ما هو تاريخ ميالدك؟ •

 ما هو نوعك الجنسي؟  •

 هل تعرف نفسك على أنك متحول جنسيًا؟  •

 ما هي الضمائر المفضلة لديك؟  •

 ما هو عرقك أو أصلك؟ •

الجنسانية والمترددين   هل تُعرف بأنك عضو في مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية •

 ؟ LGBTQIفي ميلهم الجنسي وحاملي صفات الجنسين 

 هل تُعرف بأنك عضو في مجتمع اإلعاقة؟  •

 مجلس مدينة أوستنمنطقة  ابحث عن منطقة مجلسك هنا حسب العنوان: ما هي منطقة المجلس التي تعيش فيها؟ •

 ؟ األساسيأي مما يلي قد تعتبره تخصصك الفني  •

 منذ متى وأنت عامل إبداعي نشط في أوستن؟  •

 يرجى ذكر األرباح/األجور السنوية ألسرتك بعد الضرائب.  •

 ؟ 2020يونيو  15و 2020مارس   24، بين ان في مدينة أوستنالعمل بأم-أوامر البقاء في المنزلهل تمكنت من العمل خالل   •

 

 نموذج النفقات االفتراضية المؤهلة 

 كيف ستدعمك هذه المنحة على األرجح؟ 

يرجى استخدام   .2020أغسطس  17و 2020مارس  1دوالر إلى تعويض النفقات بين  2,000تهدف المنحة التي تبلغ قيمتها 

على سبيل المثال، قد   من الضروري تعبئة كل الصفوف. ليس .دوالر عليك   2,000تأثير منحة  الجدول أدناه لتوضيح مدى 

  دوالر للنفقات الطبية. 500دوالر للطعام، و  500دوالر لدفع اإليجار، و 1,000تضع 

إثباتاً على   إذا كان هناك تدقيق في المنحة، فسوف نطلب ال يتعين عليك تقديم المستندات / اإليصاالت في الوقت الحالي.

  المدفوعات المؤهلة التي يتم تعويضها عن طريق هذه المنحة.

aster Austin Music Disدوالر فقط ألنك تلقيت منحة بالفعل من خالل  1,000إذا كنت مؤهالً للحصول على منحة بقيمة 

Relief Fund )دوالر.  1,000، فأنت تحتاج فقط إلى تقديم تفاصيل النفقات لمبلغ )صندوق أوستن للموسيقى لإلغاثة من الكوارث 
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 النفقات المتكبدة النفقات المؤهلة 

(3/1/20  –  8/17/20 ) 

  اإليجار / الرهن العقاري   

  الغذاء والضروريات األخرى 

  التكاليف غير المستردة من الفعاليات الملغاة   

  المخزون/اللوازم للممارسة الفنية  

  التأمين/النفقات الطبية   

  لوازم الصرف الصحي/(PPEمعدات الوقاية الشخصية )

  غير ذلك )يرجى التحديد(: 

 

 

 الوثائق المطلوبة 

سيرة ذاتية أو أي نوع آخر من الوثائق التي تثبت المشاركة  يرجى تحميل سيرة شخصية أو نبذة أو تسجيل أو حافظة أو 

 jpgو pdfو docxو docتتضمن تنسيقات الملفات المقبولة:  النشطة في القطاع اإلبداعي في أوستن خالل العامين الماضيين.

png وxls. 


