
 اربن ایڈونٹج پروگرام کے لیے عوامی مدد نیو یارک شہر کے میئر کے دفتر، اسپیکر اور کونسل برائے نیویارک شہر، اور نیویارک شہرمحکمئہ
 تعلیم کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔

 
 

 ثقافتی ادروں میں داخےل لیں مفت واؤچر .  نیو یارک شہر ےک سائنیس
۔ 4یہ واؤچر   افراد تک کو داخلہ فراہم کرتا ہے

 مبارک ہو! 

  آپ یہ مفت واؤچر اس لیے موصول کر رہے ہیے کیونکہ آپ کا بچے کاسائنس استاد ایک اربن ایڈواٹیج استاد ہے 

 واؤچرز ےک لیے عام ہدایات:  3طلبا +
1. QBG  اورNYBG  ےک عالوہ، تمامUA   ۔ اپنے مقررہ وقت پر داخےل ےک وقت کو محفوظ کرنے ےک لیں براِہ ادارے، مقررہ وقت پر داخےل ےک وقت کو قبل از وقت محفوظ کرنے کا تقاضا کرنی ہیں

 کرم ہدایات کو مالحظہ کریں۔

2. UA  ےک کچھ ادارے یہ تقاضا کرنی ہیں کہ آپ مقررہ وقت پر داخےل ےک وقتUA  ۔ ۔   ہدایات  UAےک تمام ادارے کاغذی اور ڈیجیٹل صورت میں  UAواؤچر دکھائیں واؤچرز قبول کرنی ہیں
 مالحظہ کریں۔

۔  4واؤچر ےس  UAایک  .3  ٹکٹوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے

ے آئلینڈ زو ےک۔ اداروں میں پارکنگ شام UAواؤچر میں  .4 ، ماسوا اسٹیی   ل نہیں ہے
 واؤچرز یک درخواست کریں۔ .5

ے
 اپنے استاد ےس اضاف

 ادارے یک جانب ےس خاص ہدایات: 
 یہسٹ   چرلیآف ن میوز یم کنیامر 

۔ ا  یں خاص نمائش ےک ل کیداخےل ےک ساتھ ا عام واؤچر کو  یں مقررہ وقت پر داخےل کو محفوظ کرنے ےک ل کیکارگر ہے
۔  اس کال ےک دوران آپ کو ںی( پر رابطہ کر 212)-769-5200تحفظات ےس  یمرکز  AMNH یں استعمال کرنے ےک ل

  نمبر یک یڈ واؤچر آئ  
 

ورت ہو یک -769-5200بجر تک  5دن قبل شام  کیےس ا رےاپنے دو  یں ۔  منسوخ کرنے ےک لضے
  جائ  گا۔ ا یکالعدم قرار د  یں استعمال ےک ل یں واؤچر کو مستقبل م UA ای ںی( پر رابطہ کر 212)

و برونکس
ُ
 ز

: جنگل ورلڈ )تمام تر سال(، وائلڈ ا  یں ےک ل کیےس ا یں م لیداخےل اور ذ عام )مارچ تا اکتوبر(،  لیمونور  اءیشیکارآمد ہے
فالئ   (۔ اس واؤچر کو استعمال کرنے ےک ل لیفارسٹ )اپر  ال یکونگو گور   ا یتا اکتوبر(،  لیگارڈن )اپر   بب   اپتے  ،یں تا دسمبر
ٹکٹوں کو آن الئن  ۔  اپتے یں پر جائ wcs.education/ua-store یں ےک ل رنے اور وقت کو محفوظ ک خی    تار  داخےل یک

  نمبر اور اسکول ےک نام یک یڈ آپ کو واؤچر آئ   یں محفوظ کرنے ےک ل
 

ورت ہو یک ۔ آن الئن مقررہ وقت محفوظ کر ضے
، جس کو آپ اپتے  ںیاپنے ٹکٹ موصول کر  ےعیےک ذر  لیم یےک بعد، آپ ا نے یل

 
پر داخےل ےک  قتاور و  خی    مقررہ تار  ےک

۔  اپنے مقررہ وقت کو منسوخ کرنے ےک ل یں دکھائ ےعیبوتھ پر اپنے موبائل آےل ےک ذر 
 
 گھنی  قبل  24کم ےس کم   یں ےک

bzeducation@wcs.org ۔ںیکر   لیم یپر ا  

 گارڈن  کیبوٹان بروکلن

۔   یں داخےل ےک ل عام  جانا الزیم یں ک  ےعیعمر ےک بالغ ےک ذر  یبڑ  ا یسال  18 نگرائے  سال ےس کم عمر بچوں یک 14کارآمد ہے
۔  گارڈن م ۔  واؤچر کو استعمال کرنے یں قبل از وقت مقررہ وقت پر داخےل ےک ٹکٹ مطلوب ہ یں داخل ہونے ےک ل یں ہے

اور وقت کو محفوظ کر  خی    تار  تاکہ آپ اپنے داخےل یک   https://www.bbg.org/visit :یں پر جائ لیذ یں ےک ل
 یں نہ سیف )کوئ   ںیپر کلک کر  "Not a Member, Buy Tickets اس ےک بعد ںیپر کلک کر  "Get Tickets"  ۔یں سک
  یل

 
ےک ٹکٹوں" کو  می"ملحقہ تنظ یں م نو یاور ٹکٹ محفوظ کرنے ےک م ںیکو منتخب کر   خی    (۔ وقت اور تار جائ  یک
 جس کو  ںیکوڈ موصول کر  QR بمعہ لیم یا قی یتصد کی" آپ ایں آؤٹ پر جائ کی۔  اس ےک بعد "چںیر منتخب ک

 
ےک

۔ داخےل ےک عمےل کو دکھائے ےک ل آپ کو آمد ےک وقت دکھانا الزیم " واؤچر کو ساتھ  3طالِب علم +" UA یں آپ ےک ل یں ہے
۔ النا الزیم   ہے

 گارڈن  کلینیبوٹ ارکیو ین

NYBG کارآمد ہے   یں ےک ل دن ےک دوران رسائ   یں گارڈن اور مجموےع ےک ل  وئے بں ےک ب (Enid A. Haupt  رو ے  ید ،یٹور یکبے
 یں ۔ واؤچر کو استعمال کرنے ےک ل(کرتا ہے   یں فراہم نہ خاص نمائشوں تک رسائ   گر یخاص د گر یشو اور د نیٹر  ڈےیہال

NYBG اور ٹکٹ بوتھ پر یں جائ  
نقل(  ٹلیجیڈ ا ی یکاغذ  " واؤچر )یک3"طالِب علم + UAخدمات ےک نمائندے کو اپنا  کرنے واےل افراد یک  دورہ
  ںیگارڈن پاس موصول کر   ابی۔  آپ مقررہ وقت پر داخےل ےک ساتھ اگال دستیں دکھائ

 
 ےک

 

 نیو یارک اکویریم

، اپتے داخےل یک تاری    خ اور وقت کو محفوظ  ۔ اس واؤچر کو استعمال کرنے ےک لیں عام داخےل ےک لیں کارآمد ہے
۔ اپتے ٹکٹوں کو آن الئن محفوظ کرنے ےک لیں آپ کو  wcs.education/ua-storeکرنے ےک لیں  پر جائیں

 ڈی نمٹ  
ی
۔ آن الئن مقررہ وقت محفوظ کر لینے  واؤچر آئ

 
ورت ہو یک اور اسکول ےک نام کو فراہم کرنے یک ضے

، جس کو آپ اپتے مقررہ تاری    خ اور وقت پر داخےل ےک 
 
ےک بعد، آپ ای میل ےک ذریےع اپنے ٹکٹ موصول کریں ےک

۔ اپنے مقررہ وقت کو منسوخ کرنے ےک لیں 
 
گھنی  قبل   24 کم ےس کم بوتھ پر اپنے موبائل آےل ےک ذریےع دکھائیں ےک

bzeducation@wcs.org  پر ای میل کریں۔ 

 نیویارک ہال آف سائنس

۔ البتہ، اسکول دن 3"طالِب علم + UAنیو یارک ہال آف سائنس اس وقت  " واؤچرز کو قبول نہیں کر رہا ہے
۔  کالس  UAاستاد ےک ذریےع  UAےک دوران   دورے ےک واؤچرز کو استعمال کیا جا سکتا ہے

ے بوٹینکل گارڈن  کوئبے

" 3"طالِب علم + UAجائیں اور اپنا  QBGضف عام داخےل ےک لیں کارآمد واؤچر کو استعمال کرنے ےک لیں 
۔   واؤچر )یک کاغذی یا ڈیجیٹل نقل( دکھائیں

ے آئلینڈ زو    اسٹیی 

:  تمام نمائشوں میں داخےل ےک لیں کارآمد۔   واؤچر کو استعمال کرنے ےک لیں ذیل پر جائیں
www.statenislandzoo.org   آپ ےک لیں داخےل ےک دروازے پر آمد ےک وقتUA  واؤچر )یک کاغذی یا

۔  منسوخ کرنے ےک لیں اپنے دورے ےک شیڈول کردہ دن ےس ایک دن قبل شام   4ڈیجیٹل نقل( دکھانا الزیم ہے
۔ واؤچر کو زو ےک معلم اور آپ یک  (718) 442-3100بجر تک  پر رابطہ کریں۔  مفت پارکنگ دستیاب ہے

ل انیمل ڈراپ ِان" ےک لیں بیھ استعمال کیا جا منٹ متعامل براِہ رست "ورچؤ  15پسند ےک جانور ےک ساتھ 
۔ جگہ کو  دن قبل از  5پر کم ےس کم   /http://www.statenislandzoo.org/virtual-zooسکتا ہے

" )چھون  بڑے UAS+3"ؤٹ پر وقت محفوظ کرنا مطلوب  ہے اپنے واؤچر کا استعمال کرنے ےک لیں چیک آ
(. آپ ےس   ڈی نمٹ  حروف ےس فرق پڑتا ہے

ی
 لینے ےک لیں رابطہ کیا جائ  گا۔ واؤچر آئ

 

 
 

 مفت واؤچر
 :  ڈی نمبر

 واؤچر آئ 

u r b a n         a d v a n t a g e 

 سائنس آغاز کار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.  of  Visitors  (Please fill in): 

 خیتار یدورے ک
 (ںی)براِہ کرم مناسب بلبلے کو بھر

 

 ستمبر       

 اکتوبر      

 نومبر      

 دسمبر      

  یجنور      

 یفرور      

 مارچ      

 لیاپر      

 یمئ      

 جون      

داخلہ فراہم کرتا  ںیم کیسے ا ںیکے اداروں م لیذ ےیکے ل

 (ںیہے۔ )براِہ کرم مناسب بلبلہ بھر

 یسٹریہ چرلیآف ن میوزیم کنیامر    

  یسٹریہ     

 برونکس زو      

 گارڈن   کینیبروکلن بوٹ     

 iمیاکور ارکی وین    

 گارڈن  کلینیبوٹ ارکی وین     

 ہال آف سائنس   ارکی وین    

 گارڈن    کلینیکوئنز بوٹ    

 زو نڈیائل ٹنیاسٹ    

 

کو  2021/30/6  -ہے  ںینہ متیق ینقد رقم ک

 ختم ہو جائے گا

 ہے۔ ںینہ ےی۔ اسکول کے گروپس کے دوروں کے لںیدوبارہ استعمال نہ کر ای ںینقل نہ بنائ ای یناقابل منتقل کاپ

 

واؤچر کو کس  ےیادارے کا دورہ کرنے کے ل یبھ یدرج کس ںیمذکورہ باال م

خبروں کے  نیمعلومات اور تازہ تر دیجائے کے بارے مز ایطرح استعمال ک

  www.uanyc.science/vouchers  : ںیپر جائ لیذ ےیل

1 

یمہ
ہ
ن

ن 
د
دن

 

      XXXXXXX 
 
 
 
 
 
 
 
                      ___________________________________________ 

 اسکول نمر / نام     
                      ___________________________________________ 

 استاد          
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