مذكِّرة

التاريخ] 2019/09/01[ :
إلى:

معلمي الفنون بالمدرسة الثانوية

من:

Karen Rosner
منسقة الفنون المرئية ،مكتب الفنون والمشاريع الخاصة

الموضوع :فرصة منحة دراسية للفنون لتالميذ صف التخرج المقبلين على التخرج من المدرسة الثانوية

منح مؤسسة ()Dedalus Foundation
_________________________________________________________________________

تالميذ صف التخرج المقبلين على التخرج مدعوون للتقديم للحصول على منح دراسية من ( )Dedalus Foundationيتم تقديمها للمتميزين في مجال الفنون.
تجدون مرفقا ً ارشادات التقديم والتواريخ .الرجاء قراءة المتطلبات
بعناية .مالحظة الموعد النهائي للتقديم هو2020/04/21
[____________].

إذا كان لديم أي أسئلة الرجاء ارسال بريد الكتروني إلى السيدة Karen Rosner /عبر البريد اإللكتروني krosner@schools.nyc.gov
أو اتصلوا برقم الهاتف  .917-521-3716نتطلع إلى مشاركة تالميذكم.

بالنسبة للفنون الجميلة ،الرجاء مراجعة الملحوظة الهامة في الصفحة  2من االرشادات الخاصة بطلب منحة الفنون الجميلة

نسخة إلىPaul King :
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منحة مؤسسة ()Dedalus Foundation
]2020/04/21
أخر موعد للتقديم___________[ :

منحة مؤسسة (The Dedalus Foundation

)

البرنامج

تتم ادارة منح مؤسسة ( )Dedalus Foundationمن قبل ادارة التعليم لمدينة نيويورك .سوف تقدِّم المؤسسة بسخاء ما يصل إلى  7منح دراسية لمادة الفنون
الجميلة قيمة كل منها  2000دوالرا لتالميذ صف التخرج الذين ينوون مواصلة دراستهم في مجال الفنون الجميلة أو تاريخ الفنون في كلية أو جامعة أو مدرسة
فنية معترف بها .يتعين أن يتم استخدام أموال المنحة للنفقات المدرسية.
تعزز مؤسسة ( )The Dedalus Foundationالتي تم تأسيسها من قبل الفنان ،Robert Motherwell /فهم العامة للفنون الحديثة والحداثة من خالل
المتعم ق والتعليم والمطبوعات والمعارض ومقتنيات المتاحف في هذا المجال .لدى المؤسسة برنامج منح نشيط تدعم من خالله العديد من
تيسير ودعم البحث
ِّ
البرامج التعليمية وبرامج المتاحف .وتمنح المؤسسة ثالث أنواع من المنح الدراسية الفردية السنوية :منح دراسية ألطروحات الدكتوراه في تاريخ الفنون ،منح
لتالميذ التخرج في تاريخ الفنون والنقد الفني ،ومنح دراسية لدرجة الماجستير في الرسم والنحت.
لقد كان الفنان ،Robert Motherwell /وهو ناطق رائد باسم الفنانين التعبيريين التجريديين ،قلقا ً بشدة حول الدور الذي يلعبه التعليم في مجال الفنون .وقد
بدأ بإعطاء المحاضرات بشكل واسع في المتاحف والمدارس منذ بداية األربعينات  .1940وقام في عام  1944بتأسيس وثائق الفن المعاصر ،وهي عبارة عن
سلسلة من الكتب التي جعلت الكتابات غير المألوفة آنذاك لكبار الحداثيين األوائل (والنقاد الذين دعموهم) متوفرة للجمهور الناطق باللغة االنكليزية .وقد علَّم الفنان
لسنوات عدة في كلية ( )Hunter Collegeوكان منخرطا ً بنشاط على مدار حياته في الجوانب المتنوعة من التعليم الفني.
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منحة مؤسسة ()Dedalus Foundation
]2020/04/21
أخر موعد للتقديم___________[ :
ارشادات طلب التقديم لمنحة ( )Dedalusللفنون الجميلة

المنحة الدراسية للفنون الجميلة من مؤسسة ()Dedalus Foundation
ارشادات تقديم الطلبات
آخر موعد للتقديم:
يجب أن يتم تقديم ملفات األعمال في يوم الثالثاء 9 ،نيسان /ابريل بين الساعة  3:30والساعة ( 5:30انظروا الصفحة  2لمعرفة التفاصيل).
األهلية:

فقط للتالميذ الخريجين ،وتالميذ صف التخرج من برنامج ( )COLLEGE BOUNDفي المدارس الثانوية العامة لمدينة نيويورك.
الوسائط:

يجب أن يتم تمثيل أعمال ثنائية األبعاد؛ وأعمال ثالثية األبعاد في صور فوتوغرافية (الحجم األدنى  5انش 7xانش)
القياسات:

يجب أن يكون حجم العمل مناسب لملف أعمال صلب ال يتجاوز حجمه  40انش  x 32انش
عدد اإلدخاالت:
ملف أعمال لكل تلميذ(ة)( .انظروا متطلبات طلب التقديم لمعرفة التفاصيل)
متطلبات اإللحاق :يتعين على المتقدِّم إحضار ما يلي:

 .1ملف أعمال فيه ست ( )6أعمال فنية أصلية على األقل وليس أكثر من عشر ( )10أعمال للفن المحدد وعليها في الجانب
الخلفي اسم التلميذ(ة) ومدرسته .ما يصل إلى أربع ( )4أعمال فنية يمكن تصويرها من األعمال ثالثية األبعاد.
مالحظة :مطلوب من التالميذ تضمين كراسات الرسم الخاصة بهم.
 .2ومقالة شخصية من كتابة التلميذ(ة) مؤلفة من  200كلمة تصف طموحات التلميذ(ة) وخططه التعليمية والمهنية
المستقبلية.
 .3خطاب توصية واحد من معلم مشرف بمادة الفنون.
 .4استمارة تقديم معبأة( .المرفق أ)
 .6استمارة إخالء من المسؤولية لمكتب الفنون والمشاريع الخاصة( .المرفق ت)
الوسم بالبطاقات التعريفية :استخدموا البطاقات المرفقة (المرفق ب).

 .1يجب أن يوضع على كل ملف أعمال بطاقة تعريفية كاملة لملف األعمال مصلقة بشك ٍل جيد في الجانب العلوي األيمن
الخارجي من ملف األعمال .ضعوا اشارة على المربع الخاص بمنحة مؤسسة (.)Dedalus Foundation
 .2يجب أن يوضع على كل عمل فني في ملف األعمال بطاقة تعريفية كاملة مصلقة بشك ٍل جيد في الجانب العلوي
األيمن الخلفي من العمل الفني.
ضعوا استمارة تقديم الطلب ،والمقالة ،وخطابات التوصية واستمارة اإلخالء من المسؤولية في مغ َّلف مانيال وضعوا
المغلف في ملف األعمال الفنية.
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منحة مؤسسة ()Dedalus Foundation
]2020/04/21
أخر موعد للتقديم]___________[ :
ارشادات طلب التقديم لمنحة ( )Dedalusللفنون الجميلة
معايير المحاكمة:
تتألف هيئة التحكيم من معلمي مادة الفنون ،ومشرفي مادة الفنون ،وممثلين عن مدارس فنية احترافية ومتاحف .لقد أ َّكدت المحاكمات في األعوام السابقة على
تحدي التقليد ،وإعادة العمل وإعادة تفسير األفكار بخصوص الفنون ،والطاقات الظاهرة في مجال انتاج الفنون .يجب أن يكون هناك اثبات واضح لعناصر
االستكشاف العميق للتقنية والوسط ،إضافةً إلى المادة المستخدمة.
تقديم ملف األعمال:

[_________2020/04/21
____]
التاريخ:
الموعد:
الموقع :متحف الفن الحديث

 3:30مسا ًء  5:30 -مسا ًء

Cullman Education Building
( West 54th Street 4بين شارع  5وشارع )6
New York, New York 10019
الوسم بالبطاقات التعريفية:
انظروا المرفق ب
الجوائز:

يوجد سبع جوائز بقيمة  2000دوالرا ً سوف يتم تقديمها في احتفال تقديم الجوائز في شهر أيار /مايو بمقر مؤسسة ( Dedalus
 )Foundationفي منهاتن .سوف يتم ارسال التفاصيل إلى التالميذ قبل الفعالية .يمكن استخدام أموال الجوائز فقط لتغطية نفقات الكلية.

يجب على التالميذ ذكر اسم الكلية أو المدرسة المهنية التي ينوون االلتحاق بها في طلب التقديم.
إخطار التالميذ الرابحين:
تنويه هام :سوف يتم إخطار معلمي التالميذ أصحاب ملفات األعمال الرابحة في مؤسسة ( )Dedalusفي ظهيرة يوم  10نيسان /ابريل( .انظروا المربع أدناه).
إعادة األعمال الفنية:

استالم ملفات األعمال للمتقدمين اآلخرين لمؤسسة ( )Dedalusوجميع المتقدمين لمؤسسة (:)Rothko
[______________]___2020/04/24

 1:00ظهرا ً –  5:00مسا ًء
برنامج ستوديو في المدرسة ()Studio in a School
( West 59th Street 410من شارع )Columbus Avenue

New York, New York 10019

 ]____]_2020/04/24في تمام الساعة  5:00مسا ًء.
ال يمكن تح ُّمل مسؤولية األعمال الفنية المقدَّمة بعد تاريخ [_[_________________
سوف يتم إخطار معلمي التالميذ أصحاب ملفات األعمال الرابحة في مؤسسة ( )Dedalusفي ظهيرة يوم  10نيسان/
ابريل .ال يسمح لهؤالء التالميذ باستعادة ملفات أعمالهم من االستوديو بالمدرسة؛ سوف يتم شحن ملفات األعمال الرابحة
من متحف ( )MoMAإلى مؤسسة ( )Dedalus Foundationمباشرةً.
سوف يتم تنسيق األعمال وسيتم اقامة حفل استقبال للفنانين في شهر أيار /مايو .سوف تتم دعوة التالميذ الرابحين
وعائالتهم ومعلميهم إلى الفعالية .سوف تتم إعادة جميع األعمال الفنية للتالميذ.
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منحة مؤسسة ()Dedalus Foundation
]2020/04/21
[___________]
أخر موعد للتقديم___________[ :
المرفق أ :استمارة التقديم الختصاص الفنون الجميلة

منحة مؤسسة ( )DEDALUS FOUNDATIONللعام 2020
استمارة التقديم الختصاص الفنون الجميلة
يجب أن تتضمن طلبات التقديم جميع ما يلي:

المرجو تعبئة جميع المعلومات المطلوبة .ضعوا
هذه االستمارة ،باإلضافة إلى كافة المواد المطلوبة في
مغلَّف مانيال مع ملف األعمال الخاص بكم.
_________________________________________
اسم التلميذ(ة)
_________________________________________
عنوان المنزل
_________________________________________
الحي /الرمز البريدي
_________________________________________
رقم هاتف المنزل

_________________________________________
المدرسة الثانوية للتلميذ(ة)
_________________________________________
عنوان المدرسة الثانوية
_________________________________________
الحي /الرمز البريدي
_________________________________________
رقم هاتف المدرسة
_________________________________________
معلم(ة) الفنون
_________________________________________
المدير(ة) المساعد(ة) لمادة الفنون
_________________________________________
مدير(ة) المدرسة
_________________________________________
الكلية /المدرسة المهنية التي ينوي التلميذ(ة) االلتحاق بها
يجب أن يتم إكمال هذا القسم.

قائمة المطلوبات للتالميذ

الرجاء وضع عالمة صح في المربع.
لقد قمت بتسليم ما يلي:



على األقل ( 6وليس أكثر من  )10قطع فنية أصيلة مع بطاقات التعريف المناسبة
ملصقة /ملصقة بالصمغ على الجانب الخلفي لك ٍل منها.



مقالة شخصية مطبوعة مؤلفة من قرابة  200كلمة تصف خططي وطموحاتي
المهنية المستقبلية.



خطاب توصية على الورق الرسمي للمدرسة من معلم(ة) الفنون الخاص بي.



استمارة اإلفصاح عن معلومات الخاصة بمكتب الفنون والمشاريع الخاصة.



يجب أن يحتوي مغلَّف مانيال على استمارة طلب التقديم هذه،
والفقرة الكتابية ،وخطابات التوصية ،واستمارة اإلفصاح عن المعلومات
موضوعة جميعها في ملف األعمال.



أقر بأصالة عملي الذي أقوم بتقديمه.
إنني ُّ

_____________________________________________
توقيع المتقدِّم(ة) /التاريخ
اعتمده:
_____________________________________________
توقيع مدير(ة) المدرسة  /التاريخ
_________________________________________

توقيع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر  /التاريخ
[__________] بين الساعة 3:30
]2020/04/21
يجب أن يتم تسليم ملف األعمال في موعد أقصاه[___________
ظهرا  5:30 -مساء إلى:

Museum of Modern Art
Cullman Education Building
West 54th Street 4
New York, New York 10019
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)Dedalus Foundation( منحة مؤسسة
]2020/04/21
]___________[
___________[ :أخر موعد للتقديم
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منحة مؤسسة ()Dedalus Foundation
]2020/04/21
[___________]
أخر موعد للتقديم___________[ :

المرفق ت:
استمارة اإلخالء من المسؤولية
التصريح بالموافقة بالتصوير الفوتوغرافي أو التصوير بالفيديو للتلميذ واألعمال الفنية للتلميذ بغرض عرضها في الموقع اإللكتروني لمكتب الفنون والمشاريع الخاصة أو في
منشورات إدارة التعليم أو مؤسسة ( )Dedalus Foundationألغراض غير هادفة للربح.
المنطقة
التعليمية:

اسم التلميذ(ة):

الصف:

المدرسة:

عنوان المدرسة:

اسم المنحة الدراسية  /الحدث /المعرض:

علم على خيار واحد فقط:

الحي:

□
□ ورقة تاريخ الفنون
ملف أعمال الفنون

إنني أمنح موافقتي لعرض صوري ،وتسجيالت الفيديو الخاصة بي ،وأعمالي الفنية و /أو ورقة تاريخ الفن الخاصة بي في الموقع االلكتروني لمكتب الفنون والمشاريع الخاصة
أو في منتجات أ و منشورات ادارة التعليم لمدينة نيويورك ،أو عرضها واستخدامها من طرف مؤسسة ( )Dedalus Foundationسواء في موقعها االلكتروني أو في
منتجاتها أو مطبوعاتها .وأمنح أيضا ً ادارة التعليم لمدينة نيويورك ومؤسسة ( )Dedalus Foundationالحق في تنقيح واستخدام وإعادة استخدام المنتج المذكور ألغراض
غير ربحية .كما أنني أخلي بموجبه ذمة إدارة التعليم لمدينة نيويورك ووكالئها وموظفيها ومؤسسة ( )Dedalus Foundationمن جميع االدعاءات والمطالبات
والمسؤوليات أيا ً كانت فيما يتعلق بما تم ذكره أعاله.
_____________________________________________________________________________
التاريخ
توقيع التلميذ(ة)

موافقة الوالد(ة) /ولي (ة) األمر:
يتعين إكمال هذا القسم إذا كان عمر التلميذ(ة) أقل من  18عام.
__________________________________

_________________ ___________________________________

اسم الوالد(ة)/ولي(ة) األمر (الرجاء الكتابة بخطٍ واضح)

عنوان الوالد(ة) /ولي(ة) األمر

أصرح بموجبه بموافقتي على مشاركة التلميذ(ة) المذكور أعاله في المقابالت ،واستخدام اقتباسات من أقواله/ها ،وأخذ الصور الفوتوغرافية أو تسجيالت الفيديو له/ها وأعماله الفنية
و /أو ورقة تاريخ الفن الخاصة به في ادارة التعليم لمدينة نيويورك  -واستخدامها في الموقع االلكتروني لمكتب الفنون والمشاريع الخاصة أو في منتجات أو منشورات ادارة التعليم
لمدينة نيويورك ،أو عرضها واستخدامها من طرف مؤسسة ( )Dedalus Foundationسواء في موقعها االلكتروني أو في منتجاتها أو مطبوعاتها .وأمنح أيضا ً ادارة التعليم
لمدينة نيويورك ومؤسسة ( )Dedalus Foundationالحق في تنقيح واستخدام وإعادة استخدام ال منتج المذكور ألغراض غير ربحية .كما أنني أخلي بموجبه ذمة إدارة التعليم
لمدينة نيويورك ووكالئها وموظفيها ومؤسسة ( )Dedalus Foundationمن جميع االدعاءات والمطالبات والمسؤوليات أيا ً كانت فيما يتعلق بما تم ذكره أعاله.
_________________________________________________________________________

توقيع الوالد(ة) /ولي(ة) األمر

التاريخ
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