
 
 
Mga Tulong sa Tulong sa ArtsWA CARES - Pagbagsak 
2020 - Mga Alituntunin 
 

Ang Washington State Arts Commission (ArtsWA) sa pakikipagtulungan ng Washington 
State Department of Commerce * ay nalulugod na magbigay ng mabilis na pagtugon na 
pondo sa mga organisasyong pang-sining at pangkulturang estado ng Washington na 
naapektuhan ng pandemikong COVID-19. 

* Ang program na ito ay sinusuportahan ng isang gawad na iginawad ng US Dept. ng 
Treasury. Ang mga pananaw sa dokumentong ito ay ang mga may-akda at hindi 
kinakailangang kumatawan sa opisyal na posisyon o mga patakaran ng US Dept. ng 
Treasury. Ang mga pondo ng pagbibigay ay pinamamahalaan ng Kagawaran ng Komersyo ng 
Estado ng Washington sa pakikipagtulungan ng Washington State Arts Commission.   

Mga Pondo 

• Ang pagtanggap ng mga kahilingan hanggang sa $ 10,000 para sa pangkalahatang suporta 
sa operating. 

• Walang kinakailangang tugma sa pagpopondo. 
 
Mga prayoridad 
 
Mga samahan at mga pangkat na sining na na-sponsor ng piskal na: 

• Magpakita ng makabuluhang paghihirap sa pananalapi na nauugnay sa COVID-19 
pandemya. 

• Magbigay ng publikong naa-access na arts at cultural program sa loob ng Estado ng 
Washington. 

• Paglilingkod at / o pinamunuan ng mga kasapi ng mga pamayanang ayon sa kasaysayan ay 
hindi napapansin sa sining. 

• Ipakita ang malakas na programa sa pakikipag-ugnayan ng kabataan. 



 
Karapat-dapat 

• Mga organisasyong pang-sining at kulturang hindi pangkalakal na naapektuhan ng 
COVID-19 pandemya; ay may kasalukuyang katayuan na walang bayad sa federal sa 
ilalim ng Seksyon 501 (c) (3) ng Panloob na Kita sa Code, kasama na ang mga kaakibat ng 
mga samahang-tribo. 

• Mga pangkat at samahang na-sponsor ng piskal na naapektuhan ng COVID-19 
pandemya. Mangyaring tandaan: Ang mga aplikante na nai-sponsor ng piskal ay dapat na 
nai-sponsor ng mga hindi pangkalakal na organisasyon na mayroong sining, kultura, at / o 
pamana sa kanilang pahayag ng misyon. 

 
Hindi karapat-dapat 

• Indibidwal 
• Mga samahang kumikita. 
• Mga samahang pampulitika o adbokasiya. 
• Mga ahensya ng gobyerno, unibersidad, kolehiyo, kagawaran ng akademiko, o mga entity 

na may makabuluhang pagpopondo sa publiko. 
• Mga organisasyong nakabase sa labas ng Washington. 
• Ipinagbabawal ng batas ng Estado ng Washington ang pagpopondo ng mga paaralang 

parochial o ibang mga samahan na may kaugnayan sa relihiyon o layunin. 
 
Pagsusuri sa Application 

• Sinusuri ang mga panel na binubuo ng kawani ng ArtsWA, mga komisyonado ng ArtsWA, 
at mga miyembro ng komunidad na sinusuri ang kumpletong mga aplikasyon. 

• Ang mga aplikasyon ay sinuri at nakapuntos batay sa pamantayan (nakalista sa ibaba). 
• Hindi ibibigay ang feedback sa mga draft application o award 

 
Mga Pamantayan sa Pagsusuri at Pagmamarka - 30 puntos na kabuuang magagamit 

• Pangangailangan sa Pananalapi (10 puntos) 
• Sining at Kultural na Programming (10 puntos) 
• Mga Serbisyong Komunidad (10 puntos) 

 

Pangangailangan sa Pananalapi 

Paano nakaapekto ang pandemya sa mga pagpapatakbo at serbisyo ng iyong samahan, at 
paano ang mga epekto na direktang nakatali sa pangangailangan sa pananalapi? 

Ang mga halimbawa ng pagsasalaysay ng aplikasyon ay dapat na naglalarawan sa panel 
ng pagsusuri at maaaring isama ngunit hindi limitado sa: 

• Pansamantala o permanente 



• Pagkawala, o kahirapan sa pagpapanatili, nabayaran 
• Pagkawala ng venue o workspace. 
• Makabuluhan at patuloy na pagkawala ng kita. 
• Kinansela o ipinagpaliban ang pampubliko na programa dahil sa mga kondisyong pang-

ekonomiya at mga order ng ehekutibo na nauugnay sa pandemikong COVID-19. 
• Mga hamon sa pagpapanatili ng mga pagpapatakbo sa pamamagitan ng COVID-19 na 

nauugnay sa (mga) muling pagbubukas ng mga hakbang, at / o mga patakaran ng estado 
at lalawigan. 

• Ang muling pagbubukas ng mga gastos na nauugnay sa kinakailangang mga pagbabago sa 
kalusugan at kaligtasan. 

 

Cultural at Arts Programming 

Ang pang-kultura / artistikong misyon at programa ng iyong samahan. 

Magbigay ng mga pahayag ng misyon / halaga / paningin kasama ang listahan ng mga 
programa / serbisyo na nagpapakita: 

• Mga artistikong o kulturang eksibisyon, pagtatanghal, o pagtatanghal o mga programa sa 
edukasyon sa kultura o sining para sa publiko. 

• Mga serbisyong nauugnay sa kultura sa mga pamayanan na pinaghahatid ng samahan. 
• Programming at mga serbisyo na direktang sumusuporta sa mga kabataan sa malikhaing 

pakikipag-ugnayan at pag-aaral. 
 

Naglingkod ang mga Komunidad 

Ilarawan sa panel ng pagsusuri ang pagkakaroon ng iyong samahan sa Washington. Isama 
ang lugar ng pagpapatakbo, naihatid sa pamayanan, pakikipag-ugnayan sa mga residente 
/ samahan lalo na sa kabataan, at pangkalahatang epekto sa mga pamayanan na 
pinaglilingkuran. Paghiwalayin kung ano ang mayroon ka at ginagawa, mula sa kung ano 
ang plano mong gawin, upang ganap na masuri ng panel ng pagsusuri ang epekto ng 
pagkawala ng mga serbisyo sa mga residente ng Estado ng Washington. 

 Ang mga halimbawa ng pagsasalaysay ng application ay maaaring magsama (ngunit hindi 
limitado sa): 

• Pakikilahok ng mga populasyon na hindi nakulangan sa serbisyo bilang mga nangunguna, 
nagtatanghal, kalahok, at madla. Isama ang mga taong may kulay, LGBTQ +, mga taong 
naninirahan sa mga lugar sa kanayunan, mga taong may kapansanan, mga taong kilalanin 
bilang mga imigrante o mga refugee, at mga tao na ang una (o lamang) na wika ay hindi 
Ingles at mga taong pinaka apektado ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan / 
pang-ekonomiya. (Hindi ito isang kumpletong listahan.) 

• Partikular na idinisenyo ang Programming para sa pakikipag-ugnayan ng kabataan. 



Proseso at Mga Kinakailangan 

• Ang mga aplikasyon ay tatanggapin sa pagitan ng Setyembre 28, 2020 at Oktubre 23, 
2020. 

• Ang mga pondo ay dapat na gugulin sa Disyembre 31, 2020. 
• Dapat magkaroon ng isang numero ng DUNS upang makatanggap ng mga pondo. Hindi 

kinakailangang mag-aplay, ngunit ang mga pondo ay hindi maaaring maipalaganap nang 
walang DUNS Ang isang numero ng DUNS ay maaaring tumagal ng hanggang sa 
dalawang araw ng negosyo upang matanggap. 

• Ang application ay tumatagal ng isang tinatayang 30 minuto upang makumpleto. 
• Tandaan: Ang prosesong ito ay maaaring ma-update o susugan upang maipakita ang 

pagbabago ng mga pangyayari. Para sa pinaka-napapanahong bersyon, bisitahin 
ang wa.gov/covid-19 . 

 

Ipinagpapalagay ng samahan ng aplikante ang lahat ng responsibilidad bilang 
tagapagkakaloob. Para sa mga pangkat at samahan na na-sponsor ng piskal, ipinapalagay ng 
tagapagtaguyod ng fiscal ang lahat ng responsibilidad bilang tagaloob. Sa pag-sign at 
pagsusumite ng isang aplikasyon ng Grant, pinatutunayan ng opisyal na nagpapahintulot na 
ang organisasyon ng aplikante ay titiyakin na ang pagtanggap ng mga papeles at 
kinakailangang ulat ay isinumite sa oras at susundin ang mga sertipikasyon na nakalista sa 
ibaba. Maaaring kailanganin ng pangwakas na ulat. Mangyaring panatilihin ang mga talaan sa 
paggasta ng bigyan (kasama ang mga resibo) sa loob ng anim na taon. 

Hinihiling sa ArtsWA na tanungin ang bawat aplikante para sa sertipikasyon ng pagsunod sa 
mga batas na walang pag-diskriminasyon, pagkakasundo, at suspensyon Sa pamamagitan ng 
pag-sign at pagsusumite ng form na ito, ang opisyal na nagpapahintulot sa samahan ay 
nagbibigay ng mga sertipikasyong ito. 

Mga Batas at Regulasyong Nondiscriminasyon: 

(a.) Pamagat VI ng Batas sa Karapatang Sibil ng 1964 (42 USC 2000 et seq.), na naglalaan na 
walang sinumang tao, sa mga kadahilanang lahi, kulay, o pambansang pinagmulan, ay 
maibukod mula sa pakikilahok, ay tatanggihan mga benepisyo ng, o mapailalim sa 
diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad na kung saan ang aplikante ay 
nakatanggap ng pederal na tulong pampinansyal; 

(b.) Seksyon 504 ng Batas sa Rehabilitation ng 1973, na binago (29 USC 794), na 
nagbabawal sa diskriminasyon batay sa kapansanan sa mga programa at aktibidad na 
tumatanggap ng pederal na tulong pinansyal; 

(c.) Pamagat IX ng Mga Pagbabago sa Edukasyon ng 1972, na binago (20 USC 1681 et seq.), 
na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa kasarian sa mga programa sa edukasyon at mga 
aktibidad na tumatanggap ng pederal na tulong pinansyal; 

https://www.grants.gov/applicants/organization-registration/step-1-obtain-duns-number.html
https://www.arts.wa.gov/covid-19/
http://www.humanities.org/relief


(d.) Ang Batas sa Diskriminasyon sa Edad ng 1975, na binago (42 USC 6106 et seq.), na 
nagbabawal sa diskriminasyon batay sa edad sa mga programa at aktibidad na tumatanggap 
ng pederal na tulong pinansyal, maliban sa mga pagkilos na makatuwirang isinasaalang-alang 
ang edad bilang isang kadahilanan na kinakailangan para sa normal na pagpapatakbo o 
nakakamit ng anumang layunin na ayon sa batas ng proyekto o aktibidad ay hindi dapat 
lumabag sa batas na ito; at 

(e.) Ang Mga Amerikanong May Kapansanan Batas (ADA) ng 1990. 

Ang sertipikasyon tungkol sa Debarment, Suspension, Ineligibility, at Boluntaryong 
Pagbubukod (45 CFR 1169): 

(a.) Ang samahan ng aplikante ay nagpapatunay, sa pamamagitan ng pagsusumite ng 
panukalang ito, na alinman ito o ang mga punong-guro nito ay kasalukuyang nai-debarar, 
sinuspinde, iminungkahi para sa pagdedemand, idineklarang hindi karapat-dapat, o kusang-
loob na ibinukod mula sa pakikilahok sa transaksyong ito ng anumang kagawaran o ahensya 
ng pederal; (b.) Kung saan ang aplikante ay hindi nakapagpatunay sa alinman sa mga pahayag 
sa sertipikasyon, ang nasabing prospective na kalahok ay dapat maglakip ng paliwanag sa 
panukalang ito. 
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