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اپ�ن ب�� � ساتھ نی��ارک شہر � زو، میوز�م، بوڻان�کل 
گارڈن اور ا���رئم منی سائن� تحقیق کر�ن کا ا�ک مفت 

 موقع۔
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 ا�ڈوانڻج ف�م�،ع��زی ار�ن 
۔  اسکول سائنس آغاز�کار �� ن مبارک ہو! آپ � ب�� کا اسکول ار�ن ا�ڈوانڻج منی حصہ � ر�ا �� جو ا�ک ولولہ انگ�ی
یہ آپ� ب�� � ل�ی نی��ارک شہر � سائنس � بھ��ور ثقافئت اداروں � تج��ہ �افتہ ہو�ن اور اسکول � باہر سائن� 

۔ آپ� ب�� � ساتھ تمام خاندان کو شہر � میوز�م، زو، بوڻان�کل تج��ات منی �گرم ہو�ن کا ا� �ن موقع �� ک بہ�ت
گارڈن اور دی نیو �ارک ا�����م � لطف اندوز ہو�ن کا موقع م� گا۔ یہ کتابچہ پروگرام � وضاحت کرتا �� اور یہ 

ماال مال اداروں منی � ک� منی ب�ان کرتا �� کہ آپکا خاندان کس ط�ح ار�ن ا�ڈوانڻج � آڻھ سائن� ثقافت � 
۔ مفتب�   داخ� کا فائدە اڻھا سکتا ��

؟  ار�ن ا�ڈوانڻج ک�ا ��
۔ ار�ن ا�ڈوانڻج اسکولوں،  کا سائن� تحق�قات � اعانت   ار�ن ا�ڈوانڻج سائن� تعل�م اور  ا�ک شہ���ما پروگرام ��

اساتذە، طلبا اور خاندانوں کو سائن� در�افتوں � ولو� اور آڻھ ممتاز سائنس � بھ��ور ثقافئت اداروں منی دی 
۔  جا�ن وا� آموزش � م��وط کرتا ��

ائنس � اساتذە کو نی��ارک شہر � طلبا اور خاندانوں � ل�ی مفت داخ� � پ�شکش � عالوە، ار�ن ا�ڈوانڻج س
سائنس � بھ��ور میوز�م، زو، بوڻان�کل گارڈن اور ا�����م � وسائل کو سائن� تحقیق � ل�ی استعمال � ل�ی ت�ار 
، اور حصہ لی�ن وا� اسکولوں کو طلبا � اپئن کالسوں اور گھر � پروج�کٹس جاری رکھ�ن منی مدد � ل�ی  کرتا ��

۔آالت اور سام  ان ب� فراہم کرتا ��

COVID-19  عال� و�ا � نمڻنا � 
۔ ہمار�  کت کنندگان � صحت اور تحفظ � ل�ی پابند عہد ہنی کا ہمار� �ش کا  UAار�ن ا�ڈواڻیج اور ان � �ش �ش

طلبا اور اہل، خانہ � ارکان � ل�ی سائنس پر مبئن ر�موٹ تعل�م کو فروغ دی�ن � ل�ی آپ � اسکول � جی� 
۔ اسکول ااس ھر بینگو جی� تج��ات � لطف دور اہِل خانہ پالنٹ ڻ����ا �ا و�کولوں � ساتھ مل کر کام کر ر�� ہنی

، جو کہ  � سائنس معلم � مدد � تف��ــــح اور سائنس � مشموالت کو آپ � گھر تک  UAاندوز ہو سک�ت ہنی
۔  ہمار�  کا � کئئ اضا�ن آن الئن وسائل ب� ہنی �شمول برونکس ُزو، نیو �ارک ا�����م اور  UAپہنچا سک�ت ہنی �ش

ن آئلینڈ ُزو منی جانوروں � براِە راست ک�مر�۔ ر�موٹ تعل�م منی مدد کر�ن � ل�ی براِە راست �گرمیوں،  اسٹینٹ
s:// http� و�ب سائٹ   UAورچؤل دوروں اور د�گر ڈ�جیڻل آلہ کار تالش کر�ن � ل�ی 

/learning-remote-www.urbanadvantagenyc.org/ua � یو ڻیوب اور سوشل م�ڈ�ا مالحظہ ک��ں۔  اس ،
 منی دوروں � ل�ی 

گ
۔    3+ الِب علمط UAعالوە، ذائت طور پر موجود�

گ
واؤچر محدود مقدار منی دست�اب ہوں �

 دوروں � واؤچرز کو ک
گ

بار� منی معلومات  �جا�ئ  ی� حاصل ک�ا م��د معلومات اور اپ�ن ذائت طور پر موجود�
 سائنس استاد، �ا اپ�ن والدین ر�ط دہندە � جانچ ک��ں۔  UA � �� � ل�ی اپ�ن ب

سائنس  UAمقا�، ر�اسئت اور وفا�ت ا�جنسیوں � جانب � تحقیق اور ر�نما خطوط کو استعمال کر �، ہمار� 
واؤچرز   3اور جگہوں منی تجد�د � �� تا�ہ اہِل خانہ طالب علم +ا�سٹیٹیوٹ �ن تحفظائت ط��ق کار تخلیق ک�ی ہنی 

کو استعمال کر � مقامات � محفوظ انداز منی لطف اندوز ہوں۔  آپ ہر ا�ک مقام � ل�ی موجودە اوقات کار 
۔  4-7� ساتھ جگہ محفوظ کر�ن � معلومات کو اس ر�نمائئ � صفحہ   پر د�کھ سک�ت ہنی

؟ہم کن جگہوں پر جاس ؟ وە کہاں پر ہنی  ک�ت ہنی
کا ادار�  پانچوں بروز منی واقع، آڻھ ار�ن ا�ڈوانڻج �ش
ی، دی برونکس زو،  �کن میوز�م آف ن�چرل ہس�ٹ ام�ی

بروکلن بوڻان�کل گارڈن، نی��ارک ا���رئم، نی��ارک 
ن  بوڻان�کل گارڈن، نی��ارک ہال آف سائنس، کوئ�ن

۔  ا ن آئلینڈ زو ہنی س کتاب�� بوڻان�کل گارڈن اور اسٹینٹ
، آپکو  ہر ادار� � ل�ی اوقات، راب� اور داخ� �  منی

۔
گ

 تفص�الت اور اضا�ن اہم معلومات ملنی �

 .
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؟ �ں پ�ش کر�ت ہنی ن کا کس قسم � چ�ی  ہمار� ار�ن ا�ڈوانٹیج �ش
 ، �ن جگہنی نی��ارک � عال� مع�ار � ثقافئت ادار� د�کھ�ن لطف اندوز ہو�ن اور سائن� تعل�م � ل�ی بہ�ت

۔ مثال � طور پر:   ہنی
  ابعادی مکڑی � جا�  3طبع�ات � سائنس � تفت�ش � ل�ی نی��ارک ہال آف سائنس منی ا�ک دیو قامت

۔ وئن سائنس کھ�ل � م�دان منی سالئڈز پر پھسلنی  پر چڑھنی �ا ب�ی
  ر ن ا�کڑ � قد�م فطری جنگل �  250و�ڻوری منی دن�ا کا "ا�کو ڻور" ک��ں �ا نی��ارک بوڻان�کل گارڈن � ک�ن

 تفت�ش ک��ں۔
  ن ک��ں �ا ن آئلینڈ زو � ر�پڻائل ونگ منی ر�نگ�ن وا� اور بر بحری جانوروں � سلطنت � چھان بنی اسٹینٹ

۔ م�  ��ش خا�ن منی بندروں، چمگادڑوں اور پرندوں کا مشاہدە کر�ن � ل�ی ڻراپ�کل فار�سٹ منی گھومنی
 !  گھومنی اور جانوروں کو خود چارە ڈالنی

  شن سین�ٹ کس ط�ح اس� سائز � روایئت عمارت� ن بوڻان�کل گارڈن کا ن�ا "گ��ن" وز��ٹ اینڈ ا�ڈمنس�ٹ کوئ�ن
؟ اس� جواب اور ب� بہت کچھ � ل�ی   80کم توانائئ اور %  40� �سبت %  QBGکم پائن استعمال کرتا ��

۔  جائنی
  ا�ر آپکا  ، وئن خال منی ن�ا ک�ا �� بچہ پتھروں اور س�اروں کو �سند کرتا �� �ا یہ د�کھنا چاہ�ت ہنی کہ ب�ی

۔ا ی جائنی �کن میوز�م آف ن�چرل ہس�ٹ  م�ی
  � �چھو�ٹ بو�سائئ پودوں � � کر اون�� میپل درختوں تک، بروکلن بوڻانک گارڈن � خاص مجمو

 منی متن�ع مسکنوں کا دورە ک��ں۔ Steinhardt Conservatoryلطف اندوز ہوں �ا 
  � زائد حیوانات کو  600ام��کہ � سب بڑ� شہری چ��ا گھر، برونکس زو (چ��ا گھر) منی پوری دن�ا �

� مکوڑ� اور بہت کچھ کو  ٹ ۔ انوکھ� جانوروں، پرندوں، ر�نگ�ن وا� جانوروں، ک�ی ق��ب � د�کھنی
۔  د�کھنی

 مچھل�اں،  نیو �ارک ا���رئم منی اپ�ن خاندان 
گ

� ساتھ بحری سائنس � لطف اندوز ہوں اور رنگ برن�
: شارکس!    ۔ ن�ا اوشن ونڈرز د�کھنا نہ بھولنی ن گوئن، وزئن والرس اور ب� بہت کچھ د�کھنی جھوم�ت پنی

 نما�ش۔
 می�، پروگرام اور خاص تق��بات مل

�
، آپ� خاندان کو �قینا ۔ آپ جہاں ب� جائنی نی اور یہ تو �ف آغاز ��

۔  �ں د�کھ�ن  اور کر�ن � ل�ی ن  اور بہت � ُپرتف��ــــح چ�ی
گ

� 
� و�ب سائٹ   UAخاص پروگراموں اور تق��بات � بار� منی معلومات � ل�ی 

www.urbanadvantagenyc.org " پر جائنی اورPlan Your Trip پر کل� ک��ں۔ " 
؟  ہم کتین جگہوں پر جاسک�ت ہنی
 ب� حصہ لی�ن وا� میوز�م، زو، بوڻان�کل گارڈن اور ا���رئم منی مفت ار�ن ا�ڈوانڻج � طلبا � ل�ی ک�

مفت داخلہ واؤچرکو ڈ�جیڻ� طور پر دست�اب بنا�ا جا�ئ گا۔ ہر  3) طالب علم +2داخ� � ل�ی دو (
۔  ۔ مہمانوں منی � ا�ک کا بالغ ہونا الز� �� ن تک مہمان داخل ہوسک�ت ہنی واؤچر پر طالب علم اور تنی

ب�� � سائنس کا استاد �ا والدین ر�ط دہندە آپ � واؤچرز تک رسائئ حاصل کر�ن منی مدد ک��ں  آپ �
۔ 

گ
 اور یہ آپ � ا�ک دور� � منص��ہ بندی کر�ن منی مدد ک��ں �

گ
� 

؟  اسکول کمیونیٹ ڻرپ ک�ا ��
نی ا�ک ف�م� ار�ن ا�ڈوانڻج اسکول ک� ہفتہ اتوار � دن �ا اسکول � چھئٹ � دن ک� ا�ک ادار� م

۔ براِە کرم نوٹ  ۔ مفت نقل و حمل اور مفت داخلہ فراہم ک�ا جاتا �� ف�لڈ ڻرپ کا اہتمام کر سک�ت ہنی
 منی اسکول کمیونئٹ ڻرپ تعل�� سال 

گ
� دوران دست�اب نہنی  2020-2021ک��ں ذائت طور پر موجود�

۔  براِە مہ� 
گ

، اور یہ آن الئن وضع منی منتقل ک�ی جائنی �
گ

�ائن اپ�ن ب�� � سائنس � استاد �ا ہوں �
۔  والدین ر�ط دہندە � م��د معلومات � بار� منی پوچھنی

؟ � ب�� � سائن� تحقیق منی مدد کرسک�ت ہنی  ک�ا یہ ادار� م�ی
پر جاسک�ت ہنی اور طلبا مدد ای   www.urbanadvantagenyc.org� و�ب سائٹ   UA�ب ہاں! طلبا 

 عنوان پر کل� ک��ں ”Do Science“م�ل فارم � لنک � ل�ی 
. 
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منی اپ�ن ب�� � ل�ی سائنس � تعل�م منی کس ط�ح 
 مدد کرسکتا ہوں؟

 

 گھر پر:   
 �فہم کو بڑھا�ن � ل�ی اپ�ن بچوں � مشاہدە  سائنس � ل�ی ان

، سواالت پوچھ�ن اور تج��ات کر�ن � حوصلہ افزائئ  کر�ن
ک��ں۔ گھر � باہر کھ�ل، پارک، میوز�م، زو اور ا���رئم، گارڈن 
ز اور اپئن برادری منی د�گر سائن� مقامات �  اور ن�چر سین�ٹ

ئنس � آموزش دوروں � ذر�� گھر پر اور پوری برادری منی سا
 � متعدد مواقع فراہم ک��ں۔

 UA  ،اداروں کا دورە کر�ن کا منص��ہ اپ�ن ب�� � دلچسپیوں
تجسس �ا ان� سائنس تحقیق � ل�ی اعداد وشمار �ا معلومات 

۔ ورت � مطابق بنائنی  جمع کر�ن � �ن
  ری � کر� مطالعہ اور سائن� تحقیق � ل�ی اپ�ن ب�� کو الئ�ب

۔ کتابنی    Natioanl Wildlife، اخبارات اور رسا� جی� جائنی
۔ Natural History�ا    معلومات � اچھ� وسی� ہنی

 

 :  اپ�ن ب�� � تعل�م منی ا�ک حصہ دار بننی
  ۔  اپ�ن ب�� اور ان � استاد � باقاعدە راب� منی ر�نی
  کت اپ�ن ب�� � ساتھ ورچؤل مالقات اور �گرمیوں منی �ش

 ک��ں۔
   آن الئن اسکول ڻاؤن ہال اور خاندائن سائن� شبوں منی

کت ک��ں۔ ر�موٹ مشغول�ت اور تق��ت � مواقع � ل�ی اپ�ن  �ش
 ب�� � استد �ا والدین ر�ط دہندە � معلوم ک��ں۔

 

؟ا  ر�ن ا�ڈوانڻج کس ط�ح مدد کرسکتا ��

 + واؤچر کو ک� ب� دو  3طالب علمUA  � مفتاداروں 
دور� � ل�ی استعمال ک��ں۔ ا�ر آپ � کوئئ سواالت ہوں تو 

 برا�ئ مہ��ائن اپ�ن ب�� � سائنس � استاد � رابطہ ک��ں۔
  � اپ�ن ب�� � سائنس استاد �ا اسکول � والدین رابطہ کارUA 

مفت ورچؤل دوروں � بار� منی پوچھنی جن � کفالت 
کا میوز�م، زو، ا���رئم �ا گارڈ ۔ ہمار� �ش ن � ذر�� � جائت ��

ط��ل مدئت سائن� تحق�قات � بار� منی م��د جان�ن اور 
خاص تق��بات اور آڻھ ار�ن ا�ڈونڻج حصہ دار اداروں منی 

� و�ب سائٹ   UAنما�شوں � معلومات � ل�ی 
www.urbanadvantagenyc.org ۔  پر جائنی

  ۔ سائنس تحقیق منی انفرادی مدد بذر�عہ ای م�ل دست�اب ��
UA   و�ب سائٹ �www.urbanadvantagenyc.org  

 Do“پر جائنی اور طلبا � مدد ای م�ل فارم � لنک � ل�ی 
Science” عنوان پر کل� ک��ں۔ 

منی ہمار� ار�ن ا�ڈوانڻج دوروں � منص��ہ بندی   
 ح تالش کروں؟کر�ن � بار� منی معلومات کس ط� 

 

 

 ام��کن میوز�م آف 
ی   ن�چرل ہس�ٹ

amnh.org 
 

 212-769-5100 : فون
، تھ�کنس گیونگ اور 5:30تا شام  10:00روزانہ صبح  : اوقات

 کرسمس � دن بند۔
 داخ� � معلومات � ل�ی ذ�ل پر جائنی 

. visit-your-www.amnh.org/plan 
واؤچر عام داخ� � ساتھ ا�ک خاص نما�ش  واؤچر � معلومات: 

۔ تمام دست�اب نما�شوں کو د�کھ�ن � ل�ی  � ل�ی کارگر ��
AMNH   ۔  و�ب سائٹ پر جائنی

۔  ڻکٹ محفوظ کروائن مطلوب ��
� و�ب سائٹ   UA طالبانہ مدد: 

www.urbanadvantagenyc.org   پر جائنی اور طلبا � مدد
 عنوان پر کل� ک��ں۔ ”Do Science“ای م�ل فارم � لنک � ل�ی 

  

http://www.amnh.org/plan-your-visit
http://www.amnh.org/plan-your-visit
http://www.amnh.org/plan-your-visit
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و
ُ

 برونکس ز
bronxzoo.com 

 718-220-1500 : فون 

 5:00تا شام  10:00روزانہ صبح اوقات: 

واؤچر کو استعمال کر � برونکس زو � محدود ڻکڻوں کو محفوظ کر�ن  UAاپ�ن 
۔  آپ  rg/affiliate?vid=5&vs=1https://tickets.wcs.o � ل�ی  پر جائنی

کو ڻکڻوں کو محفوظ کر�ن � ل�ی آپ � واؤچر نم�ب اور اسکول � نام � 
 ( اپ�ن طا

گ
ورت ہو � لِب علم � سائنس � استاد �ا والدین ر�ط دہندە � مدد �ن

)۔   کر�ن � ل�ی کہنی
زو تھینکس گیونگ، کرسمس، ن�ئ سال اور مارڻن لوتھر کنگ جون�ئ ڈے پر بند 

 ہوگا۔

،  3واؤچر ا�ک طالب علم اور  واؤچر � معلومات:  تک د�گر افراد � ل�ی کارگر ��
: جنگل ورلڈ (تمام تر ساتھ � ذ�ل منی � ا�ک � ادا کردە  نما�شوں � ل�ی

فالئئ گارڈن (اپ��ل تا ا�ت��ر)، �ا  سال)، وائلڈ ا�ش�اء مونور�ل (مارچ تا ا�ت��ر)، ب�ٹ
۔�کونگو گور�ال فار  )۔ پارکنگ شامل نہنی  سٹ (اپ��ل تا دسم�ب

 � و�ب سائٹ  UA طالبانہ مدد: 
gwww.urbanadvantagenyc.or   پر جائنی اور 

 عنوان پر کل� ک��ں۔ ”Do Science“طلبا � مدد ای م�ل فارم � لنک � ل�ی 

 بروکلن بوڻان�ک گارڈن

bbg.org 

 718-623-7200فون: 

 6تا شام  10اوقات: مارچ تا ا�ت��ر منگل تا اتوار صبح 

اپ�ن برمحل داخ� کو محفوظ کی� ک�ا جا�ئ � بار� منی 
مالحظہ https://www.bbg.org/visit معلومات � ل�ی  

 ک��ں۔ 

ہمار� پودوں � مجمو�، موس� �ش  : واؤچر � معلومات
نما�شوں، �شمول خزاں منی  وگراموں اور خاص پر �خیوں، اور 

ہمار� چ� پی�پ می� اور بہار منی سا�ورا متسوری، ہمار� 
ی بلوسم می� � بار� منی معلومات � ل�ی براە مہ��ائن  چ�ی

۔ www.bbg.orgہماری و�ب سائٹ    پر جائنی

 � و�ب سائٹ  UA طالبانہ مدد: 
 www.urbanadvantagenyc.org پر جائنی اور طالبانہ مدد

عنوان پر کل�  "Do Scienceای م�ل فارم � لنک � ل�ی "
 ۔ک��ں

 

https://tickets.wcs.o/
https://tickets.wcs.o/
http://www.bbg.org/visit
http://www.bbg.org/
http://www.bbg.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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 ی��ارک ا�����من
nyaquarium.com 

 FISH (3474)-265-718 : فون
، بند ہو�ن � اوقات  10:00روزانہ صبح  : اوقات ب�ب کھلتا ��

۔  موسم � مطابق تبد�ل ہو�ت ہنی
واؤچر کو استعمال کر � نیو �ارک  UAاپ�ن  : چر � معلوماتؤ وا

ا�وئ��م � محدود ڻکڻوں کو محفوظ کر�ن � ل�ی 
affiliate?vid=5&vs=1 to https://tickets.wcs.org/

reserve ۔ آپ کو ڻکڻوں کو محفوظ کر�ن � ل�ی آپ �   پر جائنی
 ( اپ�ن طالِب علم � 

گ
ورت ہو � واؤچر نم�ب اور اسکول � نام � �ن

)۔  سائنس � استاد �ا والدین ر�ط دہندە � مدد کر�ن � ل�ی کہنی
 و�ب سائٹ UA� ل�ی  طالبانہ مدد 

 banadvantagenyc.orgwww.ur پر جائنی اور طالبانہ مدد ای
 " عنوان پر کل� ک��ں۔Do Scienceم�ل فارم � لنک � ل�ی "

 nybg.org نی��ارک بوڻین�کل گارڈن 
 718-817-8700 : فون

ب�ب تک، منگل تا اتوار، اور وفا�ت  5تا شام  10گارڈن صبح  : اوقات
 تعط�الت � پ�ی � دن (ان پ�ی � ا�ام منی جن منی  

  
گ

ە.).  اسکول بند ہوں �  م�مور�ل ڈے، کولمبس ڈے وغ�ی
 وفا�ت تعط�الت کو د�کھ�ن � ل�ی یہاں کل� ک��ں۔ 2021

 

آپ داخ� / ڻکڻنگ پر واؤچر کو استعمال کر  : واؤچر � معلومات
 �ں۔  � گارڈن کا دورە ک� 

۔   جگہ محفوظ کرنا مطلوب نہنی ��
 � و�ب سائٹ  UA طالبانہ مدد: 

 www.urbanadvantagenyc.org پر جائنی اور طالبانہ مدد
 " عنوان پر کل� ک��ں۔Do Scienceای م�ل فارم � لنک � ل�ی "

 

 

https://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&amp;vs=1
https://tickets.wcs.org/affiliate?vid=5&amp;vs=1
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enUS888US888&amp;sxsrf=ALeKk02uLivSb5roXFzW37okC2oHe186Rw:1605907095988&amp;ei=lzK4X8jeO5Gx5NoPlYmJ4AI&amp;q=federal+holidays+2021&amp;oq=federal+holidays+2021&amp;gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQsQMQyQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BwgjEMkDECc6BQgAELEDUO6UAliHnAJggaQCaABwAngAgAFfiAG5AZIBATKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&amp;sclient=psy-ab&amp;ved=0ahUKEwiIhv6PhpLtAhWRGFkFHZVEAiwQ4dUDCA0&amp;uact=5
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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 نی��ارک ہال آف سائنس
nysci.org 

 

 718-699-0005 : فون
 م��د اطالع دی�ن تک بند ہو گا تازە ت��ن  : اوقات

 مالحظہ ک��ں۔ https://nysci.org/ معلومات � ل�ی 
� جانب کام کر�ت دو�ارە کھول�ن   NYSCI : چر � معلوماتؤ وا

ا� کر�  ہو�ئ خاص نما�شوں � بار� منی م��د معلومات کا اش�ت
گا۔ تازە ت��ن معلومات � ل�ی ان � و�ب سائٹ پر جائنی �ا اپ�ن 

سائنس � استاد �ا والدین ر�ط دہندە �  UAطالِب علم � 
 جانچ ک��ں۔

 طالبانہ مدد: 
UA  و�ب سائٹ پر جائنی www.urbanadvantagenyc.org 

 اور ذ�ل پر کل� ک��ں
" عنوان Do Scienceطالبانہ مدد ای م�ل فارم � لنک � ل�ی "

 پر کل� ک��ں۔

ن بوڻین�کل گارڈن   کوئ�ن

queensbotanical.org 

 718-886-3800 فون: 

 اوقات: تازە ت��ن معلومات � ل�ی ذ�ل پر جائنی 
./https://queensbotanical.org/hours_admission 

ا�ت��ر تک داخ� � ل�ی  1اپ��ل �  1 : واؤچر � معلومات
�ٹ �ا پارکنگ گارڈن � داخ�  ن اس�ٹ واؤچرز الز� ہنی اور انہنی منی

۔ گارڈن منی داخلہ  � نوم�ب  1درواز� پر پ�ش ک�ا جانا چاہی�ئ
ص تق��بات � ل�ی چر کچھ خاؤ مارچ تک مفت �� ل�کن وا 30

 
گ

۔ ن�ا! واؤچرز � ساتھ ورچؤل �ا ذائت طور پر موجود� موثر ہنی
۔منی   تج��ات دست�اب ہنی

و�ب سائٹ پر جائنی  UA : طالبانہ مدد
 www.urbanadvantagenyc.org اور ذ�ل پر کل� ک��ں 

 ”Do Science“طلبا � مدد ای م�ل فارم � لنک � ل�ی 
 عنوان پر کل� ک��ں۔

 

 

 
 

ن آئ�لینڈ زوُ   اسٹینٹ
statenislandzoo.org 

 

 718-442-3101 : ونف
 سہ پہر 4:45 – 10:00روزانہ صبح  : اوقات

۔ وئن جگہنی کھ� ہنی  �ن الحال �ف ب�ی
مقررە وقت � ساتھ ڻکڻوں کو ذ�ل پر محفوظ  : واؤچر � معلومات

/https://statenislandzoo.doubleknot.com/event ک��ں:  
. ticketing/23842-day/timed اپ�ن واؤچر کو استعمال کر�ن � ل�ی

داخل ک��ں۔  اپ�ن دور� � دن  UAS+3چ�ک آؤٹ پر رعا�ت � کوڈ 
۔ 

گ
ورت ہو �  آپ کو اپ�ن ُزو � واؤچر کو ساتھ ال�ن � �ن

جب آپ دورە ک��ں تو ک�ا توقع � جا�ئ � بار� معلومات � ل�ی ذ�ل 
to-http://www.statenislandzoo.org/what-پر جائنی 

 /expect طالبانہ مدد : UA  و�ب سائٹ
www.urbanadvantagenyc.org   پر جائنی اور طالبانہ مدد ای

" عنوان پر کل� Science Investigationم�ل فارم � لنک � ل�ی "
 ک��ں۔. 

http://www.urbanadvantagenyc.org/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/day/timed-ticketing/23842
https://statenislandzoo.doubleknot.com/event/day/timed-ticketing/23842
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
http://www.statenislandzoo.org/what-to-expect/
http://www.urbanadvantagenyc.org/
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ار�ن ا�ڈونڻج پروگرام � ل�ی عوا� مدد اسپ�کر اور کو�سل 
برا�ئ نی��ارک شہر، اور نی��ارک شہرمحکمئہ تعل�م � ذر�� 

۔  فراہم � گئئ ��
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